Danmarks nye vækstiværksætter
og –SMV program

www.scale-updenmark.com

HVAD ER SCALE-UP DENMARK?

• Regionernes og Erhvervsstyrelsens samlede store erhvervsfremmesatsning

• Team Danmark som forbillede
• Treårigt tværregionalt program for elite-/vækst-iværksættere og SMVer
• 10 nationalt dækkende accelerator-centre med globale fangearme
• Hovedaktiviteterne er rekruttering, udvælgelse, træning og finansiering af
skalerbare startups/vækst-SMVer

Region Nordjylland
Det maritime område

Region Midtjylland
Smart industri
Cleantech
Fødevarer

Region Syddanmark
Energieffektive teknologier
Offshore industri
Sundheds- og velfærdsteknologi
Oplevelseserhverv
Robotteknologi

Region Hovedstaden
Life Science - bioteknologi
Informations- og
Kommunikations-teknologi

Region Sjælland
Bioøkonomi og industriel symbiose

Operatørerne
• Marcod
– Det maritime område

• Accelerace
– Cleantech
– Food
– Sundheds- og
velfærdsteknologi
– Lifescience og Biotech
– Informations- og
kommunikationsteknologi

• Nupark Accelerace
Management
– Smart Industri

• CapNova
– Bioøkonomi og industriel
symbiose

• Business Region Esbjerg
– Offshore Industri (Next Step
Challenge)

• SE Next Step
– Energieffektive teknologier
(Next Step Challenge)

Fællesfunktionen
• Operatører
– SE Next Step & Insero

• Opgaver i Fællesfunktionen
– Kvalitetssikring
• Vidensdeling af hvad der virker, opfølgning på virksomheder efter endt deltagelse,
benchmark analyse på forløbene, tilfredshedsmålinger blandt deltager
virksomhederne

– Koordinering på tværs af centrene
• Dele viden med øvrige operatører

– Opbygning af et stærkt brand
• Krav til markedsføringen
• Visuel identitet og SoMe

– National konkurrence
• Mulighed for at deltage med en virksomhed fra eget forløb
• Eventuelle egne konkurrencer skal koordineres med Fællesfunktionen

• Koordinationsgruppe under Fællesfunktionen

Egne erfaringer – Next Step Challenge
• Energieffektive teknologier & Offshore
–
–
–
–
–

Kontrakt d. 12. august
Deadline for ansøgning i december
Program start 1. februar
5 mdr.s program
Energi
•
•
•
•

Screenet 174 virksomheder
79 ansøgere
11 virksomheder udvalgt til forløb
9 virksomheder i forløb

– Offshore
• Screenet 120 virksomheder
• 32 ansøgere
• 10 virksomheder i forløb

Egne erfaringer – Next Step Challenge

• Dansk rekruttering
– Det danske erhvervsfremme system er vanskeligt at
overskue for virksomhederne
– Stor forskel på ‘paratheden’ i brancherne

• International rekruttering
–
–
–
–

Forskellige partnere kan anvendes og gør brug af netværk
Vanskeligt at tiltrække SMV’ere
Startups har ikke så mange midler
Problematisk med dansk politik omkring arbejds- og
opholdstilladelse (lang sagsbehandlingstid)

Egne erfaringer – Next Step Challenge
• Screening
– Kan kræve en del ressourcer – og husk en
udvælgelseskomité

• Afrapporteringen
– Timeafregning efter 5 overskrifter
•
•
•
•
•

Økonomi og projektledelse
Rekruttering, opsøgende arbejde
Tidlig screening og udvælgelse
Specifik screening og udvælgelse
Konkurrence

– Forholdsvist simpelt, ukompliceret og til at have med at
gøre !

