Uddybende bilag vedr. projektet: ”Team Vækst Danmark”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

15/39035
Team Vækst Danmark
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Bent Mikkelsen

Ansøgers beskri
velse af projektet:

Formålet med Team Vækst Danmark er at skabe flere højvækst
virksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for
erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes.
Initiativet er inspireret af Team Danmarks arbejde med at udvik
le topatleter ved at træne de bedste intensivt, så nogle af dem
bliver eliteatleter. På samme måde handler Team Vækst Dan
mark om, at de bedste vækstvirksomheder skal deltage i et elite
træningsforløb, hvor de bliver trænet, så de bliver fremtidens
elite indenfor deres område. Her er planen, at 260 vækstvirk
somheder deltager i forløbet fra Region Midtjylland, Region Ho
vedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark. Den for
ventede effekt af Team Vækst Danmark er i de fire regioner, at
de deltagende vækstvirksomheder alle fortsat opnår en årlig
vækst på 20 % efter projektperioden er endt. Dette opnås gen
nem en tværregional indsat, hvor der i regionerne etableres ti
elitetræningscentre, hvor vækstvirksomheder indenfor hver af de
regionale specialiseringsområder kan deltage i elitetræningsfor
løbene. Indledningsvist rekrutterer og udvælger operatørerne
vækstvirksomheder både nationalt og internationalt.

bent.mikkelsen@ru.rm.dk
Viborg
29190925

Denne brede rekrutteringsindsats er vigtig for at sikre, at de
bedste vækstvirksomheder med størst vækstpotentiale identifice
res og aktiveres. Træningsforløbene bliver målrettet den enkelte
virksomheds behov for at sikre, at de får mest muligt ud af træ
ningen, hvor operatørerne og vækstvirksomhederne identificerer,
hvordan et træningsforløb bedst tilrettelægges for dem, så de
kan opskalere virksomheden mest muligt. Relevante aktiviteter i
træningsforløbet kan være køb af ekstern rådgivning, medvirken
til at skaffe ekstern finansiering, involvering af eksisterende virk
somheder eller modning til exit. Involvering af eksisterende virk
somheder er her central, da succesen af Team Vækst Danmark i
høj grad afhænger af, hvor godt økosystemet aktiveres.
I løbet af træningsforløbet udarbejdes der endvidere en vækst
plan, der kortlægger, hvordan virksomheden skal opskaleres,
efter træningsforløbet er endt. Heri kortlægges endvidere, hvor
dan opskaleringen forventes at komme til udtryk i omsætning,
jobskabelse og eksport. Det er ligeledes grundlæggende i Team
Vækst Danmark, at det er et bæredygtigt initiativ, hvorfor der er
fokus på etableringen af en holdbar forretningsmodel, der fort
sætter selv efter projektperioden udløber.
Partnere og deres

roller i projektet:

Region Midtjylland, Viborg, CVR: 29190925
Ansøger vil varetage rollen som tilsagnsmodtager, der hjemtager
EUfinansiering og bringe operatøropgaverne i forbindelse med
Team Vækst Danmark i udbud.

Øvrige netværks
deltagere:
Projektstart/projektslut:

01012016

Vækstforums forretningsområde eller sær
ligt indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

30062019
Højvækstmodellen – tværgående
Regionalfonden prioritet 2. Flere vækst
virksomheder

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberetti
gede udgifter
Ansøgte strukturfonds
midler

Ansøgt:
137.132.578 kr.

Procent:
100 %

68.566.289 kr.

50 %

Regionale Erhvervsud
viklingsmidler

13.500.000 kr.
(+23.125.000 kr.)

27 %

31.941.289 kr.

23 %

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberetti
gede udgifter
Indstillede struktur
fondsmidler

Indstillet:
137.132.578 kr.

Procent:
100 %

68.566.289 kr.

50 %

Regionale Erhvervsud
viklingsmidler

13.500.000 kr.
(+23.125.000 kr.)

27 %

31.941.289 kr.

23 %

Egenfinansiering

Egenfinansiering

Nærmere beskrivelse:

Heraf kommer 34.100.000
kr. fra andre regioners
rammer og 7.966.289 kr.
fra den nationale pulje.
Samlet 36.625.000 kr.,
hvoraf 23.125.000 kr.
kommer fra andre regioner
Her kan være tale om del
tagerbetaling fra deltagen
de potentielle vækstvirk
somheder, men også om
anden national medfinan
siering.

Nærmere beskrivelse:

Heraf kommer 34.100.000
kr. fra andre regioners
rammer og 7.966.289 kr.
fra den nationale pulje.
Samlet 36.625.000 kr.,
hvoraf 23.125.000 kr.
kommer fra andre regioner
Her kan være tale om del
tagerbetaling fra deltagen
de potentielle vækstvirk
somheder, men også om
anden national medfinan
siering.
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Kommentarer til budget og finansiering:
Der er tale om et tværgående regionalt projekt, hvor der er visse fællesomkostninger,
men hvor langt hovedparten af udgifterne opstår i træningscentre fordelt i landet. Alle
udgifter forbundet hermed afholdes efter EUudbud, så der sikres en markedspris for
disse ydelser.
I det fremlagte budget er der afsat 1.980.000 kr. til projektledelse, hvilket er omkost
ninger afholdt af Region Midtjylland. Disse udgifter afholdes til kostpris, og vil typisk
løftes af ansatte i regionen. Der indkøbes dog også ekstern udbudsjuridisk ekspertise
til gennemførelse af EUudbud.
Udgifterne er opstillet som aftalt mellem de deltagende regioner.
I forbindelse med finansieringen forventes andre vækstfora over overføre Regional
fondsrammer som følger: Hovedstaden 11,5 mio.kr.; Midtjylland 16 mio. kr.; Nordjyl
land 6,6 mio. kr.
Erhvervsstyrelsen har allerede meddelt, at de agter at overføre en ramme fra Regio
nalfondens prioritetsakse 2 på 7.966.289 kr. til formålet.
Det forventes tilsvarende at de samme vækstfora indstiller bevillinger af erhvervsud
viklingsmidler som følger: Hovedstaden 6,75 mio. kr.; Midtjylland 12,375 mio. kr.;
Nordjylland 4 mio. kr.
De varierende beløb afspejler forskellige forventninger til aktivitetsomfanget i de regi
onale centre.
Region Sjælland forventes også at deltage i Team Vækst Danmark, men da regionen er
en såkaldt overgangsregion under EU’s strukturfonde er indstilles de nødvendige mid
ler hertil alene af Vækstforum for Region Sjælland.
Statsstøttevurdering:
Mere end 95 % af udgiftsbudgettet afholdes efter et EUudbud. Hermed er der ikke
tale om statsstøtte til de operatører, der vinder udbud. De administrative opgaver der
løftes i Region Midtjylland udgør ikke statsstøtte.
De potentielle vækstvirksomheder, der kommer til at deltage i aktiviteter under Team
Vækst Danmark vil i forbindelse hermed modtage statsstøtte. Dette foreslås afløftet
som de minimisstøtte. Alternativt kan reglerne i EU’s generelle gruppefritagelsesfor
ordning bringes i anvendelse.
Operatørerne forpligtes til at varetage den nødvendige registrering af denne støtte.

Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej
3. Uddybende vurdering:
Projektets kritiske antagelser:
Kritiske antagelser:
De væsentligste kritiske antagelser er følgende:
·

At elitetræning af virksomheder fører til vækst.
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·
·

At operatøren kan rekruttere det ønskede antal potentielle vækstvirksomheder til
Team Vækst Danmark, da det ellers vil begrænse ikke kun det deltagende antal
vækstvirksomheder, men ligeledes den forventede omsætning og jobskabelse.
At der er tilstrækkelig deltagerinteresse, da det ellers udgør en begrænsning af
rekrutteringspotentialet.

I forhold til evidens og dokumentation for såvel antagelserne om tiltrækning/rekruttering
samt vækstforventningerne, trækkes der på erfaringer og resultater fra bl.a. Accelerace
programmet i Region Hovedstaden og Next Step Challenge i Esbjerg.
Vækstforumsekretariatets uddybede vurderinger:
Baggrund
I Vækstforums kommende strategi og handlingsplan indgår som et nyt initiativ imple
menteringen af en Syddansk Højvækstmodel, som skal skabe nye store virksomheder
indenfor de prioriterede forretningsområder. Vækstforum har tidligere besluttet, at
dette initiativ skal integreres i det tværregionale initiativ Team Vækst Danmark, som
de fem regioner har samarbejdet om sammen med Erhvervsstyrelsen, der støtter pro
jektet med 10 mio. kr. Initiativet er også en del af den tidligere regerings vækstpart
nerskabs aftale med vækstforaene.
Relation til forretningsområdets udfordringer og målsætninger
Ansøgningen relaterer således direkte til udfordringerne indenfor forretningsområderne
Sundheds og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv og målene
om jobskabelse, samt mere omsætning og eksport.
Vurdering af effektkæden herunder evidens og overvejelser vedr. kritiske succesfakto
rer
Sekretariatet vurderer, at de beskrevne aktiviteter har potentiale til at opnå de be
skrevne effekter. Der er taget afsæt i effekter fra andre lignende projekter bl.a. accele
raceprogrammerne og Next Step Challenge.
Det skal bemærkes, at de beskrevne effekter vedrører 4 regioner (Nord, Midt, Hoved
staden og Syddanmark). De angivne effekter vil således kun delvist falde i Syddan
mark, som vil have 4 af de i alt 10 elitetræningscentre, som ansøgningen vedrører. De
4 syddanske elitetræningscentre er indenfor Sundheds og velfærdsteknologi, Energi
effektive teknologier, Offshore samt Oplevelseserhverv.
Projektets målgruppe:
Målgruppen for Team Vækst Danmark er både danske og udenlandske potentielle
vækstvirksomheder, som ligger indenfor de regionale specialiseringer.
Relevante tværgående kriterier:
Det er sekretariatets vurdering, at projektet lever op til Vækstforums tværgående kri
terier, herunder Virksomhedsengagement, da det forudsættes, at eksisterende virk
somheder inddrages og spiller en afgørende rolle i forhold til de unge virksomheder,
der indgår i programmet. Projektet skal ligeledes bidrage til Fokusering samt Samord
ning og koordinering, da det forudsættes, at operatørerne for elitetræningscentrene
har et tæt samarbejde med eksisterende aktører og initiativer, Endvidere bidrager det
til Globalisering, da der vil blive arbejdet med international tiltrækning af virksomheder
med vækstpotentiale, ligesom det må forventes, at virksomheder i programmet vil
være stærke ift. eksport.
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