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FONDSMIDLER TIL IVÆRKSÆTTEREN OG 

DEN SOCIALE IVÆRKSÆTTER
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Kære iværksætter. 
Der er mange overvejelser, man skal gøre sig, inden man giver sig i kast med iværksætteri og 
iværksætteri med afsæt i socialøkonomi. En af dem er finansiering og økonomi. Som udgangspunkt 
er socialøkonomiske virksomheder ikke offentligt støttet, men der er dog muligheder for at få 
fingrene i nogle støttepuljer i forbindelse med projekter. I det følgende forefindes en mindre 
oversigt over de forskellige puljer, der kan have relevans for dig som iværksætter og/eller 
iværksætter med afsæt i socialøkonomi, inklusiv en lille forklaring. 
Inden du søger, skal du være opmærksom på om projekt-ideen passer til den relevante pulje, idet 
puljerne kan være oprettet med henblik på at støtte en bestemt branche. Derudover skal du have 
en klar ide, om hvor du befinder sig i forretningsmodellens fase, budgettering, timer, mm. Du skal 
altid læse krav, kriterier mm. Grundigt igennem inden du søger. Visse puljer har faste ansøgninger 
datoer, derfor hold dig opdateret på deres hjemmeside.  

Har du brug for hjælp til at udarbejde en eller flere skridt i forretningsudviklings fasen, eller skulle 
du have andre spørgsmål, kan du altid kontakte konsulent for Innovation og Entreprenørskab 
Mikkel Dragmose på E-mail: mikdr@vejle.dk, mobil: 23 43 75 52; eller du kan kontakte den enkelte 
pulje for gode råd. Kontakt oplysninger findes ved den enkelte fond.   

Du skal være opmærksom på at ikke alle af de nævnte fonde er med henblik på socialøkonomi, dog 
udelukker de det ikke. Det handler om værdien af din idé. 

mailto:mikdr@vejle.dk
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Den sociale kapitalfond. 

Den sociale kapitalfond er en venturefond med 
kapital og kompetencer for sociale 
vækstvirksomheder. Den Sociale Kapitalfond 
kan bidrage som fast sparringspartner og indgå 
i din virksomheds bestyrelse. De følger altid 
løbende op på investeringer og måler 
fremskridt i forhold til de sociale og 
forretningsmæssige mål.

Den sociale kapitalfond er delt op i to 
undergrupper:
- Det sociale vækstprogram
- Social start - up

Den sociale kapital fond investerer typisk 
mellem 2 og 4 mio. kr. som enten tålmodige lån 
eller egenkapital, samtidig med at der bliver 
ydet rådgivning med henblik på 
forretningsudvikling. 

Men der er dog nogle kriterier, som du skal 
være opmærksom på. 
- Social indsats: Der skal være en 

målrettet social indsats for 
virksomheden: din virksomhed skal 
skabe beskæftigelse for udsatte i 
Danmark. Derfor skal du have overvejet, 
hvem din målgruppe er? (sindslidelser, 
kriminelle, fleksjobbere, fysisk handikap, 
mm) 

- Forretningsbaseret: Din virksomhed skal 
være forretningsbaseret – derfor, hvad 
er din ide? Hvad vil du ”sælge”

- Vækstpotentiale: Din virksomhed skal 
have vækstpotentiale

- Ledelse – din virksomhed har en 
profession og talentfuld ledelse. 

- Good track record: for dig, 
virksomheden og/eller 
forretningsmodellen. 

Læs mere om den sociale kapital fond her: 
http://www.densocialekapitalfond.dk/ 

Kontakt fonden på E-mail: 
info@socialkapitalfond.dk eller ring på 36 95 97 
96 

Innovationsfonden 
Innovationsfonden skal støtte nye ideer hos 
små og mellemstore virksomheder, 
iværksættere og forskere. Formålet med puljen 
er at skabe vækst, øge beskæftigelsen og 
fleksibiliteten så flere typer omkostninger ville 
kunne dækkes. Innovationsfonden investerer i 
start-up virksomheder med nye og spændende 
udviklingsideer samt forskere og iværksættere 
med kommercielt lovende ideer med et evt. 
markeds- og vækstpotentiale. Generelt bliver 
der lagt vægt på, at de deltagende parter har 

mailto:Mikdr@vejle.dk
http://www.densocialekapitalfond.dk/
mailto:info@socialkapitalfond.dk
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ressourcer til at følge op på innovationsfondens 
investering. 

Fonden har flere forskellige puljer man kan 
søge støtte fra: 

Store projekter, ideer der har: 
- Vækst- og markedspotentiale, kan øge 

beskæftigelse i Danmark
- Skal have gennembruds karakter, 

innovation fører til produktivitet, men 
kommer ikke af sig selv. Der skal være 
fokus på viden, kompetencer og 
teknologi 

- Projektet skal være ambitiøst; det kan 
være udvikling af et produkt, proces 
eller opbygning og udvikling af 
langsigtede kompetencer. 

Læs mere:
http://innovationsfonden.dk/da/investering
stype/store-projekter 

Samfundspartnerskaber
- Private virksomheder, offentlige 

forskningsinstitutioner og myndigheder 
samarbejder om at udvikle nye 
innovative løsninger med udgangspunkt 
i konkrete samfundsudfordringer 

- Tæt samarbejde med det offentlige, 
regulering, efterspørgsel, service

- Forandringsskabende og nye løsninger
- Et samfundspartnerskab kan 

organiseres på forskellige måder alt 
efter fagområde og samfundsmæssige 
udfordring. 

Læs mere: 
http://innovationsfonden.dk/da/investeringsty
pe/samfundspartnerskaber  

InnoBooster 
- Perspektivrige ideer hos små og 

mellemstore virksomheder, 
iværksættere og forskere. 

- Investerer op til 5 mio. kr. til at 
virkeliggøre nyskabende ideer.

- Fokus på innovative virksomheder med 
potentiale til at skabe vækst og 
beskæftigelse i Danmark. 

- Investerer i start-up virksomheder og 
”proof of concept”, hvor forskere der 
har kommercielt lovende ideer og 
resultater ønsker at modne, udvikle og 
afprøve det kommercielle potentiale i 
deres ide. 

Læs mere: 
http://innovationsfonden.dk/sites/default/files
/innobooster30juni2015.pdf 

Erhvervsforsker
- Innovations erhvervsrettede ph.d. 

eller postdoc-forløb.
- Skabe kommerciel værdi og have høj 

kvalitet. 
- Erhvervsforskeren og 

forskningsprojektet skal give 
virksomheden mulighed for at løse 
konkrete forsknings- og 
udviklingsopgaver, der skaber vækst 
og arbejdspladser

Læs mere: 
http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighe
d/erhvervspostdoc 

http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/store-projekter
http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/store-projekter
http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/samfundspartnerskaber
http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/samfundspartnerskaber
http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/innobooster30juni2015.pdf
http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/innobooster30juni2015.pdf
http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/erhvervspostdoc
http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/erhvervspostdoc
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http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighe
d/erhvervsphd-ordningen 

Iværkstætterpilot
- Hvis din ide er innovation og har 

udviklingspotentiale
- Du får som iværksætter en personlig 

mentor, adgang til workshop forløb om 
relevante emner, adgang til kontor- og 
mødefaciliteter, et månedligt 
stipendium op 14.473 kr. i op til 12 
måneder. 

- Du kan ansøge, hvis du indenfor de 
sidste 12 måneder er blevet færdig med 
en videregående uddannelse, en PhD, 
eller en SU berettiget privat 
videregående uddannelse. Eller hvis du 
forventer at blive færdig indenfor 3 
mdr.  

- Vurdering: Er det tydeligt, hvad din idé 
går ud på? – er der et marked? – er din 
ide realiserbar? – og kan den skabe 
vækst og jobs?  

Læs mere: 
http://innovationsfonden.dk/da/investeringsty
pe/ivaerksaetterpilot 

Internationalt samarbejde
- Der bliver offentligt søgemuligheder for 

samarbejde med udenlandske partnere. 
- Øge viden dermed øge vækst og 

beskæftigelse i Danmark

Fælles for innovationsfondens puljer er, at 
Innovationsfondens investeringer skal være 
med til at opbygge danske styrkepositioner, der 
kan være med til at øge danske virksomheders 
produktivitet og konkurrenceevne. De er alle 

fokuseret omkring vækst og beskæftigelse i 
forskellige grader. Ansøgningen til en af 
puljerne foregår i flere dele og man skal være 
opmærksom på at ansøgningen oftest foregår 
online. Ansøgningen skal indeholde projektets 
beskrivelse, budget og CV på den enkelte 
deltagerere. Herefter bliver alle ansøgninger 
vurderet og de mest lovende bliver inviteret til 
at skrive en fuld ansøgning. Innovationsfondens 
investering må maksimalt udgøre 75 % af 
projektbudgetet og der bliver i vurderingen lagt 
vægt på kvalitet, nyhedsværdi, strategisk 
betydning og effekt, effektivitet og 
implementering.  

Læs mere på innovationsfondens hjemmeside.
http://innovationsfonden.dk/da 

Kontakt fonden på E-mail: 
kontakt@innofond.dk eller ring 61 90 50 00

BOREAN Innovation
BOREAN innovation er en 
innovationsmiljøordning, som er skabt og 
finansieret af Styrelsen for Forskning og 
innovation under uddannelses- og 

mailto:Mikdr@vejle.dk
http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/erhvervsphd-ordningen
http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/erhvervsphd-ordningen
http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/ivaerksaetterpilot
http://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/ivaerksaetterpilot
http://innovationsfonden.dk/da
mailto:kontakt@innofond.dk
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forskningsministeriet med henblik på at skabe 
og udvikle videns-baseret 
iværksættervirksomheder. BOREAN skal 
fungere som et bindeled mellem iværksættere 
og det private kapital marked. BOREAN 
investerer kapital, viden, kompetencer, 
sparring, rådgivning og risikovillig kapital i 
opstartsfasen og i de tidlige faser af 
virksomhedsudviklingen, men før man har 
etableret hvorvidt forretningssiden er realistisk 
og gangbar. BOREAN hjælper med 
virksomhedens proces mod kommercialisering 
og bidrager med sparring, rådgivning og et 
stærkt netværk af erfarne erhvervsledere. 
Borean som samarbejdspartner ligger vægt på 
handlekraft, kompetencer, værdiskabelse, 
netværk og vækst

Borean har mulighed for at medfinansiere 
forretningsideer med op til 6 mio. kr. men der 
er nogle kriterier du som ansøger skal være 
opmærksom på: 
- Ideerne skal være forretningsmæssigt 

bæredygtige, værdiskabende,  
nytænkende og enestående ud fra det 
konkrete marked, teknologi og/eller 
funktion.

- Der skal være mulighed for at kunne få 
patenteret produktet eller på anden vis 
beskytte viden.  

- Ideen/produktet skal have national og 
internationalt markedspotentiale. 

Inden du kontakter BOREAN skal du gøre dig 
nogle overvejelser og tanker omkring dig idé; 
hvad er din problemstilling, hvad er formålet 
med dit produkt? Hvilken gavn har 
slutbrugeren? hvad findes der på markedet af 
lign. Produkter? – hvad gør dit produkt 
spændende og nyt? – hvordan er markedet? – 
hvem er dine kunder? Osv. 

Vær opmærksom på at din ide skal godkendes 
af BOREANs bestyrelse. 

Læs mere her om BOREAN INNOVATION: 
http://www.borean.dk/da/om-borean

Kontakt fonden på E-mail: 
info@borean.dk eller ring på 96 35 45 35

Pre-seed innovation: 
Pre-seed innovation er et innovationsmiljø, der 
investerer risikovillig kapital i højteknologiske 
løsninger allerede fra idé- fasen. 
Fokusområderne er indenfor IT, Life Science og 
and forskningsbaserede projekter. 
Innovationsmiljøet kan indskyde op til 6 mio. 

http://www.borean.dk/da/om-borean
mailto:info@borean.dk
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kr. i form af ejerkapital pr. virksomhed. Pre-
Seed. Forsknings- og innovationsstyrelsen står 
bag pre-seed innovation med henblik på at 
skabe og udvikle flere viden-tunge 
iværksættervirksomheder med 
vækstpotentiale. 
- Der investeres risikovillig kapital i de 

tidlige faser af en virksomheds 
udvikling, før man ved om 
forretningsideen er realiserbar, 

- Bindeled mellem vidensmiljøer og det 
private kapital marked. 

- Identificering af forretningsideer med 
kommercialiseringspotentiale. 

- Rådgivning om virksomhedsopstart, 
forretningsplanlægning mm. 

- Produktet skal være: innovativt, 
vedvarende konkurrence fordel, 

- Du skal have forsøgt at få patenteret 
teknologien eller på anden vis forsøgt at 
beskytte dit produkt. 

- Markeds- og vækstpotentiale. 

Læs mere her: 
http://www.preseedinnovation.dk/

Kontakt på E-mail: info@preseedinnovation.dk 
eller ring på 77 34 07 55

CAPNOVA 
CAPNOVA er et investerings og 
udviklingsselskab, der investerer i ideer og 
projekter med risikovillig kapital, 
forretningserfaring, ekspert rådgivning og 
netværk med henblik på at skabe succesfulde 
og innovative virksomheder ud fra iværksætter 

frø.  CAPNOVA kan investere op til 6,5 mio. kr. i 
et selskab via den statslige ordning for 
innovationsmiljøer.
 Målet med CAPNOVA er at skabe vækst og 
arbejdspladser. 

- Din ide skal være innovativ og 
nytænkende, 

- Forretningspotentiale, jobskabende og 
kommercielt potentiale.  

- Du skal ”beskytte” din ide/produkt. 
- Du skal være villig til at samarbejde og 

inddrage de rette kompetencer i 
virksomheden. 

- Du skal overveje om din idé er: 
Innovativ, nytænkende, banebrydende i 
forhold til det der findes i forvejen? - 
Hvilke konkrete udviklingsaktiviter skal 
udføres for at komme på markedet? – 
hvem er målgruppen? – kunderne?, 
hvilket ”problem” søger ideen at løse? – 
hvad er forretningsmodellen? – hvordan 
skal pengene tjenes? – hvad er 
markedstrategien mm. ?

Læs mere: http://capnova.dk/ 

Kontakt CAPNOVA på E-mail. mail@capnova.dk 
eller ring på 46 76 08 50 

mailto:Mikdr@vejle.dk
http://www.preseedinnovation.dk/
mailto:info@preseedinnovation.dk
http://capnova.dk/
mailto:mail@capnova.dk
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We love startups 
We love startups.dk er et initiativ, der skal 
støtte opstarten for iværsætteren. Der er 
behov for flere iværksættere i Danmark, da vi 
skal leve af disse. Det er ofte svært og 
kompliceret at opnå finansiering, rådgivning 
mm. for innovative ideer, og derfor er der 
mange, der aldrig bliver til noget. Dette initiativ 
yder støtte i form af legater til udvalgte ideer. 
Legater uddeles ca. 4 gange årligt afhængigt af 
foreningens egne midler, og der gives legater 
på mellem 25.000 til 75.000 kr. Der er også 
mulighed for at gøre brug af deres erfaringer og 
kompetencer i forbindelse med start-ups af 
iværksætter virksomheder. De hjælper med 
opstartsovervejelser i forhold til potentiale, 
fremdrift, forretningside samt stiller netværk 
for iværksættere til rådighed.  

Krav til ideen: 
- Ideen skal være nyskabende, skabe 

værdi for samfundet, arbejdspladser, 
vækst eller anden gavn, fx i forbindelse 
med socialøkonomi. 

- Beskrive hvordan et legat kan skabe 
fremgang for din ide/virksomhed og 
hvilke mål legatet skal hjælpe med at 
opnå

Læs mere om fonden her: 
http://www.welovestartups.dk/

Kontakt fonden på E-mail: 
jb@welovestartups.dk eller ring på 28 35 83 88

 

”We love startups er et virkeligt fedt projekt. 
Det har danske iværksættere brug for” – Jesper 
Buch, Angel Investor. 

Den europæiske social og 
regionalfond. 
I perioden 2014-2020 investerer 
Regionalfonden og Socialfonden ca. 3 mia. kr. 
til projekter med henblik på vækst og 
beskæftigelse i Danmark. 

http://www.welovestartups.dk/
mailto:jb@welovestartups.dk
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Regionalfonden: 
Denne pulje er målrettet innovation, 
iværksætteri, uddannelse, grøn omstilling og 
aktiviteter, der skal øge beskæftigelsen, vækst, 
eksport, øget omsætning mm.  
Regionalfonden investerer i bedre vækstvilkår 
for små og mellemstore virksomheder i 
projekter, der skal styrke virksomhedens 
innovations evne, udarbejdelse af vækstplaner 
og projekter, der skal hjælpe med at gøre 
virksomhederne mere effektive. Fonden 
investerer i mindre grad i bæredygtig 
byudvikling. 

Socialfonden: 
Socialfonden er målrettet iværksætteri, 
uddannelse og social inklusion. Denne pulje er 
relevant for dig, der er iværksætter og gerne vil 
have et socialøkonomisk afsæt. Fonden 
investerer i projekter med henblik på flere 
virksomheder og en dygtigere, og mere 
inkluderende arbejdsstyrke. Dette er afgørende 
for at øge produktiviteten, få folk tilbage til 
arbejdsmarkedet eller uddannelse, 
konkurrenceevne, vækst og bæredygtighed. 
Der er altså allokeret midler til aktiviteter, der 
fremmer social inklusion via 
ungdomsuddannelser og/eller 
socialøkonomiske virksomheder. 

Vigtigt for begge fonde.  
- De regionale vækstfora bestemmer 

hvilke konkrete projekter der 
medfinansieres 

- Projektet skal ligge indenfor rammerne 
dvs. indenfor den regionale vækst- eller 
udviklingsstrategi

- Der skal være en målbar effekt. Denne 
skal beskrives i ansøgningen i form af en 

effektkæde, der ligeledes indeholder en 
beskrivelse af hvordan 
medfinansieringen omsættes til 
aktiviteter. Du skal selv dække 50 % af 
udgifterne samt detaljeres beskrive hvor 
disse midler kommer fra. 

- Tal projektet igennem med dit lokale 
væksthus, i Syddanmark: Syddansk 
vækstforum inden du ansøger: 
http://vaekstforum.regionsyddanmark.d
k/wm455006 

- Ansøgningen foregår via et online 
ansøgningsskema.  

Hvem kan søge: 
- Små og mellemstore virksomheder, 

innovationssamarbejde mellem 
virksomheder og vidensinstitutioner, 
GTS- og erhvervsorganisationer, klynger 
og væksthuse, 
Uddannelsesinstitutioner, NGO, frivillige 
organisationer mm. 

- Socialøkonomiske virksomheder – obs. 
Du kan ikke få direkte EU-
medfinansiering til oprettelse eller 
etablering af socialøkonomiske 
virksomheder.  

- Der er ca. 50 % medfinansiering, resten 
er selvfinansieret. 

mailto:Mikdr@vejle.dk
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm455006
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm455006
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- Du kan ikke modtage støtte, hvis 
projektet kunne/kan finansieres på egen 
hånd. 

- Projektet skal være i overensstemmelse 
med reglerne om fri konkurrence og 
gennemsigtighed. 

Læs mere på Syddansk Vækstforums 
hjemmeside: 
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm2
60849, 
 
Kontakt på E-mail: vækstforum@rsyd.dk eller 
ring på 76 63 19 12 

Kontakt: 
Du behøver ikke søge en pulje eller fond for at 
få vejledning og sparring til vækst. Du kan altid 
kontakte enten konsulent for innovation og 
Entreprenørskab Mikkel Dragmose på E-mail 
mikdr@vejle. 

Vær opmærksom på at denne oversigt er ikke 
udtømmende og er du i tvivl om hvilken pulje 
dit projekt eller ide henvender sig til, så kontakt 
Vejles erhvervsservice, eller afdelingen for 
innovation og Entreprenørskab, der kan hjælpe 
dig med at komme videre. 

For en samlet oversigt over funding muligheder 
og andre tilbud til virksomheder Gå ind på 
http://vaekstguiden.dk/tilbud/0/7. Her kan du 
finde en oversigt over offentlige 
støtteordninger, der hjælper med at skabe 
vækst i danske virksomheder, hvad enten det 
drejer sig om økonomiske tilskud, rådgivning, 
samarbejdsmuligheder og/eller andre 
innovationsnetværk.  

Region Syddanmark har ligeledes udarbejdet en 
oversigt over fundingmuligheder se 
nedenstående link, 
http://www.fundingguiden.dk/

Væksthus Syddanmark tilbyder sparring, 
rådgivning og individuel kortlægning af 
iværksættere og virksomheders 
vækstmuligheder og potentialer. Læs mere: 
http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/vores_
sparring_vhsyddanmark
Her forefindes ligeledes en oversigt over 
fondsmidler med henblik på vækst, se: 
http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/vaekst
programmer/0/4 

Der skal tages forbehold for ændringer og oplysninger i denne oversigt skal ALTID dobbelttjekkes med den enkelte pulje. Vejle 
Kommune fraskriver sig ethvert ansvar forbundet med ansøgning og vurdering. 

http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm260849
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm260849
mailto:v%C3%A6kstforum@rsyd.dk
http://vaekstguiden.dk/tilbud/0/7
http://www.fundingguiden.dk/
http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/vores_sparring_vhsyddanmark
http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/vores_sparring_vhsyddanmark
http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/vaekstprogrammer/0/4
http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk/vaekstprogrammer/0/4


12 For spørgsmål, kontakt Mikkel Dragmose 
E-mail: Mikdr@vejle.dk 

Mobil: 23 43 75 52
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