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Projektinformation og data - Undervisning i iværksætteri 
 
Projektet er finansieret under Den nationale pulje af strukturfondsmidler via Den Europæiske Socialfond med 
7.431.430,70 kr. og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling med 4.288.357,80 kr., her i støtte på 
2.047.128,00 kr. fra Region Sjællands erhvervsudviklingsmidler fra Vækstforum Sjælland.  
Projektet ligger inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1 "Iværksætteri og jobskabelse", 
indsatsområde b) Undervisning i iværksætteri.  

 
Projekttitel  
”Undervisning i iværksætteri” et Nationalt og 
Regionalt projekt under EU´s regionalfond og 
socialfond.  
 
Projektperiode 
01.01.2018 – 31.12.2020 
 
Projektets formål – hvad vil vi? 
For det første har projektet som overordnet mål at 
styrke kompetencen til - og motivationen for - at 
starte egen virksomhed blandt elever på 
erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale 
uddannelser. 
For det andet understøttes denne kompetence og 
motivation i projektet gennem udvikling og 
afprøvning af dels et undervisningsmodul i 
iværksætteri og dels en målrettet rådgivning af 
ungegruppen. 
For det tredje er det et delmål for projektet, at de 
udviklede/afprøvede undervisnings- og 
rådgivningsmoduler forankres som ordinære tilbud 
til ungegruppen, efter projektets afslutning. 
For det fjerde er det videre et delmål for projektet, 
at netværk og digitale platform fastholdes og 
faciliteres - primært af Fonden for Entreprenørskab 
- også efter projektets afslutning. 
 
Projektets partnere – hvem er med? 
Primære partnere er IBC, Mercantec, ZBC og 
Fonden for Entreprenørskab.  
Sekundære partner er EUC syd, EUC NVS, Køge 
Handelsskole, CELF, EUC Sjælland og Dalum.  
Primære partnere står for udviklingsarbejdet og 
deltager sammen med sekundære partnere i 
afprøvning, kvalificering og implementering af 
undervisningsmoduler. 
Derudover er SMVdanmark partner og støtter 
projektet ift. virksomhedsinddragelse, formidling og 
videndeling. 
 

Aktiviteter i projektet – hvad skal vi udføre? 
1: Udvikling af undervisningsmoduler 

- Valgmoduler og påbygningsmodul for 
potentielle unge iværksættere  

2: Opkvalificering af undervisere og vejledere 
- 3 modulopbyggede kvalificeringsforløb 

3: Gennemførelse af iværksætterundervisning 
- Gennemførelse af min. 60 valgmoduler og 

min. 18 påbygningsmoduler 
4: Forankring og spredning 

- Nedsættelse af task forcegruppe til 
formidling og spredning af resultater 

5: Resultatopgørelse og formidling 
- Afholdelse af konference for interesserede 

fra erhvervsrettede 
uddannelsesinstitutioner 

 
Resultater og effekter – hvad skal vi skabe? 
Der skal udvikles og afprøves dels 1 grund-
valgmodul i iværksætteri – med min. 1200 elever 
samt et påbygningsmodul for 360 spottede unge 
potentielle iværksættere.  
1200 unge opnår formelle færdigheder og  
960 unge forbedrer deres kompetencer indenfor 
iværksætteri. 
Min. 192 af de deltagende unge vælger 
efterfølgende at starte egen virksomhed op. 
Min. 100 undervisere og vejleder opkvalificeres. 
Formidling af udviklede og afprøvede 
undervisningskoncepter foretages af en task force 
gruppe med involvering af min. 300 undervisere og 
vejledere.  
Projektets resultater og erfaringer formidles til min. 
100 interesserede personer fra erhvervsrettede 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Projektansvarlig 
Zealand Business College – ZBC 
Kontaktinformation 
Projektleder Anne Bahn Eghøje 
Mail: abeg@zbc.dk  Mobil: +45 28 44 20 29 
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