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Danmarks Vækstråd igangsætter nye
projekter til at styrke et dynamisk erhvervsliv, hvor nye vækstvirksomheder
udfordrer eksisterende virksomheder
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SEKRETARIATET FOR

Utilstrækkelig innovation, dynamik og fornyelse i dansk erhvervsliv er en
barriere for Danmarks vækst. Derfor skal nye vækstvirksomheder spille
en større rolle.

DANMARKS VÆKSTRÅD

Vækstvirksomhederne skaber flere job og har en højere produktivitet end
andre virksomheder.
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Det er Danmarks Vækstråds opfattelse, at der i det etablerede erhvervsliv
findes ideer, kompetencer og ressourcer, som i langt højere grad end i dag
kan bringes i spil i udviklingen af højproduktive vækstvirksomheder. På
baggrund af rapporten ”Flere vækstiværksættere” anbefaler Danmarks
Vækstråd derfor flere spin-offs, flere partnerskaber, mere entreprenørielle
universiteter og flere udenlandske iværksættere.

kontakt@danmarksvaekstraad.dk

Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd, udtaler:
De nye vækstvirksomheder, der skabes i dag, er det grundstof, som Danmark skal leve af i fremtiden. De bidrager til et dynamisk erhvervsliv,
hvor virksomheder med en lavere produktivitet bliver erstattet af nye.
Det private erhvervsliv kan bidrage positivt til, at der kommer flere nye
vækstvirksomheder på en række fronter, fx via øget fokus på spin-offs, via
partnerskaber med nye og mindre virksomheder samt via bidrag til undervisningen i entreprenørskab på universiteterne.
Udbud af nye projekter
Erhvervs- og Byggestyrelsen vil nu indkalde ansøgninger, der kan bidrage til at skabe flere nye vækstvirksomheder, inden for:
• Spin-off som kilde til flere vækstvirksomheder.
• Partnerskaber som kilde til innovation og vækst.
Derudover har Erhvervs- og Byggestyrelsen afsat midler til at matche det
bedste strukturfondsfinansierede projekt om entreprenørielle universiteter
efter indstilling fra de regionale vækstfora.
Kontakt:
Formand for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen, tlf. 2960 6071
Erhvervs- og Byggestyrelsen, vicedir. Anders Hoffmann, tlf. 3546 6386
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Fakta om den konkurrenceudsatte pulje
Den konkurrenceudsatte pulje er en del af den samlede danske EUstrukturfondsindsats. Årligt afsættes der ca. 50 mio. kr. til de mest perspektivrige projekter efter konkurrence.
Strukturfondene, herunder den konkurrenceudsatte pulje, skal bidrage til
at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Danmark.
Danmarks Vækstråd udvælger årligt temaer for puljen, der afspejler aktuelle erhvervspolitiske udfordringer. På den foranledning udbyder Erhvervs- og Byggestyrelsen nu de to temaer:
• Spin-off som kilde til flere vækstvirksomheder.
• Partnerskaber som kilde til innovation og vækst.
Der vil blive udbudt yderligere temaer under den konkurrenceudsatte pulje i 2011.
Den konkurrenceudsatte pulje dækker op til 50 procent af projektets samlede budget. Derudover har Erhvervs- og Byggestyrelsen mulighed for at
yde medfinansiering på op til 25 procent af det samlede projektbudget.
Derved kan ansøgere få dækket op til 75 procent af de samlede støtteberettigede udgifter i et projekt.
For at målrette midlerne i den konkurrenceudsatte pulje gives der i år tilskud til ét samlet projekt under hvert tema. Fordelingen af tilskudsmidlerne mellem projekterne er ikke fastlagt, men afhænger af, hvilke ansøgninger der kommer ind.
For temaerne om spin-off og partnerskaber er fristen for indsendelse af
ansøgning til Erhvervs- og Byggestyrelsen mandag den 4. oktober.
Når det gælder entreprenørielle universiteter har Erhvervs- og Byggestyrelsen, efter anbefaling fra Danmarks Vækstråd, afsat midler til at matche
en del af strukturfondsmidlerne til det bedste projektforslag om mere entreprenørielle universiteter. Relevante parter vil blive inviteret til et informationsmøde i august 2010.

Læs mere om ansøgningen på:
http://www.ebst.dk/konkurrenceudsatpulje2011

