Governance model Team Vækst Danmark
Team Vækst Danmark igangsættes som et tværregionalt, landsdækkende initiativ for at fremme skabelsen
af højvækstvirksomheder.
Organisation
Der gennemføres to ansøgningsrunder med henblik på modtagelse af ansøgninger for henholdsvis Region
Sjælland og de øvrige regioner. Det sker af hensyn til EU programkrav om egne ansøgninger vedr. Region
Sjælland som overgangsregion.
Der nedsættes en administrativ følgegruppe for Team Vækst Danmark bestående af repræsentanter for
vækstforumsekretariaterne og Erhvervsstyrelsen, som bistår med behandling af ansøgninger, følger
implementeringen af initiativet og står for koordinering på tværs af regioner og bistår med behandling af
indkomne ansøgninger.
Tilsagnsmodtagere i de to ansøgningsrunder skal konkurrenceudsætte opgaven gennem EU‐udbud med
henblik på at udvælge de bedste operatører til at udføre opgaven.
Opgaverne under Team Vækst Danmark skal udføres af professionel(le) operatør(er) (evt. konsortier) med
dansk forankring og international erfaring.
Opgaverne består af drift af de enkelte specialiserede regionale centre, herunder gennemførelse af
acceleratorforløb, samt fællesfunktioner som branding, international rekruttering, kvalitetssikring og
resultatopfølgning. Fællesfunktionerne er en option, som tilbudsgivere kan byde på eller lade opgaven
løses af en anden operatør.
Hvert vækstforum fastlægger det nærmere indhold og økonomi i regionale centre. Operatør(er) skal
opfylde krav til effekt og aktiviteter for de enkelte regionale centre. Der nedsættes efter behov advisory
boards omkring de enkelte regionale centre for at sikre forankring i det industrielle økosystem og
understøtte operatørens beslutninger.
Vækstforaene tager initiativ til nedsættelse af en erhvervsfaglig referencegruppe.
Ansøgning og midler
Hvert vækstforum bestemmer, hvor mange centre og midler de vil afsætte til opgaven inklusive midler til
fællesfunktioner. Der fastsættes en fordelingsnøgle for bidrag til fællesfunktioner med udgangspunkt i et
fast bidrag og bidrag for hvert center, der etableres i regionen.
Initiativet finansieres med EU‐midler fra vækstforaene + 10 mio. kr. fra national EU‐pulje samt regionale
erhvervsudviklingsmidler og privat medfinansiering (primært deltagerbetaling). Vejledende fordelingsnøgle:
EU’s Regionalfond 50 %, Regionale 25 %, Private 25 %.
Ansøgningsprocedure:
Der skal maksimalt skal gennemføres to ansøgningsrunder for at lette de administrative byrder for
ansøgere og tilbudsgivere. Det foregår ved, at Vækstforum Sjælland overfører ramme til et af de øvrige
vækstfora med henblik på, at pågældende vækstforum står for ansøgningsrunden vedr. Region Sjælland.
Tilsvarende overfører Vækstforum Hovedstaden, Vækstforum Nordjylland, Vækstforum Midtjylland og
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Vækstforum Syddanmark ramme til Vækstforum Sjælland, som derefter står for ansøgningsrunden for de
fire andre vækstfora.
Vækstforaene offentliggør, at de ønsker igangsættelse af Team Vækst Danmark og modtager ansøgninger
herom. Det fremgår af offentliggørelsen, hvad der er ansøgningsfristen, og at der efter modtagelse og
behandling af ansøgninger, udpeges to tilsagnsmodtagere, som skal sende operatøropgaven for Team
Vækst Danmark i EU‐udbud.
Af ansøgningsmaterialet fremgår derudover, at den økonomiske ramme gælder for tre år, og at de enkelte
vækstfora på baggrund af evaluering af forløbet vil tage stilling til en option på bevilling for yderligere to år.
Udbud
De to tilsagnsmodtagere gennemfører EU‐udbud på opgaven at drive regionale centre og fællesfunktioner.
Udbudsmaterialet beskriver den regionale specialisering og specifikke vilkår for hver region i henhold til de
enkelte vækstforas prioriteringer.
Udbud af opgaven gælder for tre år. I udbudsmaterialet indskrives, at der i tilfælde af beslutning i de
enkelte vækstfora og på baggrund af evaluering af forløbet kan være en option på aftale med operatør(er)
for yderligere to år.
Tilbudsgiver beskriver, hvordan de vil etablere centre i de enkelte regioner, hvordan de vil løse
fællesfunktioner, og hvordan opgaverne udføres for at levere de ønskede resultater og effekter.
Tilsagnsmodtagere indgår kontrakt med operatører for regionale centre. En af tilsagnsmodtagerne indgår
kontrakt med den tilbudsgiver, som vinder fællesfunktionerne. Tilsagnsmodtager modtager og godkender
rapporter og udbetaling til operatører med inddragelse af den administrative følgegruppe.
Erhvervsstyrelsen godkender alle rapporter og udbetaler EU‐tilskud til fra tilsagnsmodtager.
Operatør(er) opgør og rapporterer resultater, effekter og økonomi for de enkelte regionale centre og for
fællesfunktioner.
Midtvejs i projektet foretages en opgørelse over forholdet mellem antallet af deltagere, regional fordeling
osv. Opgørelsen foretages af tilsagnsmodtager i samarbejde med følgegruppe med henblik på eventuel
indstilling til vækstfora om efterregulering.

2

