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Projektets baggrund og formål 

Baggrund  
 Et projekt for Region Sjælland og et for øvrige regioner under EU´s socialfond 

 Danmark skal have en stærkere iværksætterkultur og flere nye virksomheder, som vokser sig store 

jf. regeringsgrundlaget For et friere, rigere og mere trygt Danmark 

 Større andel af befolkningen skal modtage undervisning i iværksætteri 

 Flere skal opleve, at deres skolegang har hjulpet med udvikling af deres iværksætterånd 

 Behov for at styrke kompetencen til og motivationen for at starte egen virksomhed 

 Fokus på udvikling af samarbejdsstrukturer mellem erhvervsuddannelsesområdet og lokale 

virksomheder med fokus på iværksætteri 

 Analyse fra videregående uddannelser viser, at entreprenørskabsundervisning har en positiv effekt 

på antallet der starter egen virksomhed 

Projektet er finansieret under Den nationale pulje af strukturfondsmidler via Den Europæiske Socialfond 
med kr. 6.695.104,20, og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling med kr. 2.231.701,40, herudover 
støtte på kr. 2.047.128,00 fra Region Sjællands erhvervsudviklingsmidler fra Vækstforum Sjælland1, nu 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 
Projektet ligger inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1 "Iværksætteri og 
jobskabelse", indsatsområde b) Undervisning i iværksætteri.  
Det samlede budget for projektet er kr. 23.439.577. 
 

Overordnet formål 
At styrke andelen af unge på erhvervsskoleområdet, som efterfølgende, med afsæt i deres faglige 

uddannelse, vælger at starte egen virksomhed. 

Delmål  
 Udvikle additionelt undervisningsmateriale indenfor iværksætteri, målrettet ungegruppen i 

primært erhvervsskoleregi 

 Opkvalificering af undervisere og vejledere i forhold til at kunne undervise i det udviklede materiale  

 Opbygge materialesamling, som digitalt værktøj 

 Videndeling og erfaringsudveksling på tværs, også efter projektet afslutning 

 Knytte relationer mellem partnerskoler og lokale erhvervsråd 

 

Indsatsen skal bygge ovenpå bl.a. den indsats, der er sat i værk i regi af Fonden for Entreprenørskab, samt 

øvrige igangsatte tiltag. 

Målgruppe 
Ungegruppen inden for erhvervsskoleområdet, herunder både erhvervs- og erhvervsgymnasiale 

uddannelser, som er omfattet af EUD-tilbuddet og mellem 18 og 30 år, med fokus på fagområder der ikke 

har tradition for iværksætteri. Samt fokus på fordeling mellem mænd og kvinder, da andelen af kvinder der 

opstarter egen virksomhed udgør en væsentligt mindre andel end mænd.  

                                                           
1 Region Sjælland er kategoriseret som en overgangsregion, derfor er projektet delt i to, en national og en 
regional del.  
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Aktører 
Projektets aktører opdeles i primære partnere og sekundære partnere. 

- De primære partnere består af IBC, Mercantec og ZBC.  

De primære partnere står for udviklingsarbejdet, opkvalificering, afprøvning og implementering af 

undervisningsmoduler samt videreformidling til sekundære partnere og erhvervsskoler uden for 

projektet.  

 

I forhold til at kvalificerer udviklingsarbejdet indgår Fonden for entreprenørskab (FFE). FFE´s 

primære funktion er, at bidrage til udviklingen af undervisningsmoduler til opkvalificeringsforløb, 

etablering og facilitering af netværk og digital materialeplatform, samt understøtte en videre 

formidling af projektets resultater. 

I forhold til at få projektet i forbindelse med virksomhedsinddragelse, formidling og videndeling 

indgår SMVdanmark. 

- De sekundære partnere er Dalum Landbrugsskole, EUC Syd, EUC Nordvestsjælland, Køge 

Handelsskole og CELF.  

De sekundære partnere deltager med opkvalificering af medarbejdere og vejledere, samt 

afprøvning, kvalificering og implementering af de udviklede undervisningsmoduler.  

 

Måltal 
Output over hele projektperioden: 

Aktivitet Totalt cpr.nr.  Øvrige 
regioner 

Region 
Sjælland 

Antal 
moduler i 
alt 

Udvikling af undervisningsmoduler  24 19 43 

Opkvalificering af undervisere og 
vejledere 

100 75 25  

Gennemførelse af 
iværksætteriundervisning 

2600 1400 1200  

Forankring og spredning: Task Force 300    

Resultatopgørelse og formidling 100    

 

Effekter: 

Effekt Totalt Øvrige regioner Region Sjælland 

Antal deltager der forbedrer deres 
iværksætterkompetencer umiddelbart efter 
deltagelsen 

2340 1260 1080 

Antal deltagere der opnår formelle færdigheder 
umiddelbart efter deltagelsen 

195 115 80 

Antal deltagere der har startet en ny 
virksomhed umiddelbart efter deltagelsen 

192 160 32 
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Projektpartnere  
Primære partnere: 
 

Fonden for entreprenørskab (FFE) 

Eilskovsgade 3D 

5000 Odense C  

post@ffefonden.dk  

 

SMV danmark 

Islands Brygge 26 

Postboks 1990 

3200 København S 

+45 33 93 20 00 

SMV@SMVdanmark.dk  

 

Mercantec 

H.C. Andersens Vej 9 

8800 Viborg 

+45 89 50 33 00 

mercantec@mercantec.dk  

 

IBC 

Birkemosevej 1  

6000 Kolding  

+45 72 24 16 00 

ibc@ibc.dk  

 

ZBC - Zealands Business College (kontraktansvarlig partner) 

Selandia Park 6 

4100 Ringsted 

+45 55 78 88 88 

zbc@zbc.dk  

 

 

Sekundære partnere: 
 

EUC Nordvestsjælland 

Absalonsvej 20 

4300 Holbæk 

Tlf. +45 72 29 01 00 

eucnvs@eucnvs.dk    

 

mailto:post@ffefonden.dk
mailto:SMV@SMVdanmark.dk
mailto:mercantec@mercantec.dk
mailto:ibc@ibc.dk
mailto:zbc@zbc.dk
mailto:eucnvs@eucnvs.dk
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CELF 

Kringelborg Allé 7 

4800 Nykøbing F 

+45 54 88 88 88 

celf@celf.dk   

 

EUC-syd 

Hilmar Finsens Gade 18 

6400 Sønderborg 

+45 72 12 42 42 

eucsyd@eucsyd.dk  

 

Køge Handelsskole 

Lyngvej 19 

4600 Køge 

+45 56 67 04 00 

khs@khs.dk  

 

Dalum Landbrugsskole 

Landbrugsvej 65 

5260 Odense s 

+45 66 13 21 30 

dalumls@dalumls.dk  

 

 

Lead partner / Kontraktansvarlig partner: 
 

ZBC - Zealands Business College 

Selandia Park 6 

4100 Ringsted 

Tlf. +45 55 78 88 88 

CVR: 10 52 18 15 (send sikkerpost til CVR) 

zbc@zbc.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:celf@celf.dk
mailto:eucsyd@eucsyd.dk
mailto:khs@khs.dk
mailto:dalumls@dalumls.dk
mailto:zbc@zbc.dk
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Kontaktpersoner 

Projektsekretariatet 
Projektleder 
Anne Bahn Eghøje 
Mobil +45 28 44 20 29 
Mail abeg@zbc.dk 

Projektsekretær 
Ditte Bülow 
Mobil + 45 41 72 12 68 
Mail dbmn@zbc.dk  

  

Styregruppen 
Organisation Navn Telefon Mail 

Mercantec John Hansen +45 28 88 51 73 joha@mercantec.dk  

IBC Michael Lauridsen +45 30 10 17 28 mila@ibc.dk 

FFE Anders Rasmussen +45 29 49 04 49 Anders@ffefonden.dk 

ZBC  John Vinsbøl +45 28 88 51 73 jpvi@zbc.dk 

    

ZBC (som projektleder) Anne Bahn Eghøje +45 28 44 20 29 abeg@zbc.dk  

ZBC (som referent) Ditte Bülow +45 41 72 12 68 dbmn@zbc.dk  

 

Projektets 4 styregruppemedlemmer er overordnet ansvarlig for, at projektet gennemføres inden for 

tidsmæssige, ressourcemæssige og tematiske rammer, som er beskrevet i projektbeskrivelsen.  

Herunder:  

 Sikre at den udarbejdede handleplan følges 

 Sikre additionalitet i udvikling og afprøvning af undervisningsmoduler   

 Sikre inddragelse af relevante ressourcepersoner fra erhvervsskolerne 

 Inddrage relevante ressourcer fra erhvervslivet 

 Deltage i løbende evaluering af projektets gang og resultater  

 Sikre videndeling og erfaringsudvikling på tværs 

 Sikre at evalueringer og afrapporteringer til Erhvervsstyrelsen bliver gjort  

 Bringe projektets initiativer videre også efter projektets afslutning 

Udviklingsgruppe / TASK FORCE 
Organisation Navn Telefon Mail 

IBC Kim Barding +45 72 24 27 39 kba@ibc.dk 

Mercantec Annie Kringstad +45 29 37 06 26 ankr@mercantec.dk 

FFE Beate Laubel Boysen +45 40 33 00 14 beate@ffefonden.dk 

ZBC Lars Hovgaard Jensen +45 25 19 28 29 lhje@zbc.dk  

    

ZBC (som projektleder) Anne Bahn Eghøje +45 28 44 20 29 abeg@zbc.dk 

ZBC (som referrent) Ditte Bülow +45 41 72 12 68 dbmn@zbc.dk  

 

De udpegede personer er repræsentanter for egen primær partnerskole i forhold til udvikling af 

undervisningsmoduler samt udvikling gennem hele forløbet.  

 

mailto:abeg@zbc.dk
mailto:dbmn@zbc.dk
mailto:joha@mercantec.dk
mailto:mila@ibc.dk
mailto:Anders@ffefonden.dk
mailto:jpvi@zbc.dk
mailto:abeg@zbc.dk
mailto:dbmn@zbc.dk
mailto:kba@ibc.dk
mailto:ankr@mercantec.dk
mailto:beate@ffefonden.dk
mailto:lhje@zbc.dk
mailto:abeg@zbc.dk
mailto:dbmn@zbc.dk
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Udviklingsgruppen deltager i:  

Primære arbejdsopgaver: 

 Udviklingspartner i projektperioden 

 Behovsafklaring ift. opkvalificering af undervisere og vejledere 

 Afdækning af skolernes nuværende praksis  

 Omsætte additionalitet ift. UIIV  

 Taksonomi – udbygge FFE´s taksonomi ift. UIIV og iværksætteri 

 Opstilling af lærings- og kompetencemål for elevernes læring og for undervisernes opkvalificering 

 Input til digitale platforme; for henholdsvis undervisere og elever  

 Ansvarlig for at der sker lokal afprøvning og implementering af de udviklede undervisningsmoduler  

 Fokus på, at støtter den lokale afprøvning og implementering, med det for mål at blive klogere af 

afprøvningen – og for at kunne justere, hvor der er behov for justering.  

 Kvalificere rammer for udbud til eksterne leverandøre 

 Kvalificere tidsplan over opkvalificeringsforløb 

Task Force: 

 Ansvarlig for at der sker videndeling og formidling af de udviklede opkvalificeringsforløb til 

sekundære partnere 

 Sikre videndeling og formidling af de i projektet udviklede produkter skoler uden for projektet 

Opbygge netværk mellem undervisere og vejledere fra partnerskoler 

Reference: 

 Projektets udviklingsgruppe refererer til den centrale projektledelse 

 

Kommissorier 
Kommissorier for projekt Undervisning i iværksætteri fremgår i den administrative håndbog.  

Der er udarbejdet kommissorier for følgende roller:  

 Decentral administration 

 Tovholder udvikling primær partner 

 Udviklingsgruppe Task Force 

 Styregruppen 

 Projektarbejde – primære og sekundøre partnerskoler – afprøvning 

 Projektarbejde – primære partnerskoler – udvikling 
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Overordnet tidsplan 
Den overordnet tidsplan i forhold til projektets værdi- og effektkæde fremgår af nedenstående oversigt. 

 
 

Informationsmateriale om projektet  
Projektet har udarbejdet et informationsbrev, som kort beskriver, hvad projektet går ud på. 

Informationsbrevet er udleveret til hver partner. 

Udviklingsgruppen har udviklet en flyer, som er rettet med undervisere og vejledere. Disse er fremsendt til 

hver partners tovholder, som skal sørge for den videre formidling på egen skole. 

Informationsmateriale til deltagere (elever) er under udarbejdelse. 

Derudover henvises til projektets hjemmeside www.uiiv.dk, hvor både der ligger informationsmateriale til 

alle parter på egen skole, herunder til medarbejdere, deltagere (elever), styregruppen, udviklingsgruppen, 

administrative medarbejder, overordnet information og nyhedsbreve mm. Spørgsmål eller kommentarer 

kan stilles til projektsekretariatet. 

  

Retningslinjer for medarbejdere  
Medarbejdere der er tilknyttet, og har timer i projekt Undervisning i iværksætteri, skal udfylde 

nedenstående dokumentation, som sendes til projektsekretariatet hos ZBC.  

Tidspunkter Materiale 

Ved projektstart: ”Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger UIIV” 

Løbende hver måned: Timeregistreringsskema og lønseddel  

 

Dokumentationen skal sendes som sikker post. Se afsnittet ”Sikker post” 

 

Dokument ”Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger UIIV” 
Det var et krav, at der for hver medarbejder skulle foreligge en samtykkeerklæring, førend medarbejderens 

timer kunne medtages i projektet. Pr. 25. maj 2018, i forbindelse med persondataforordningsloven, er 

dette ikke længere et krav. Medarbejderen skal derfor ikke længere underskrive en samtykkeerklæring, 

men det er et krav fra leadpartners side som dataansvarlig, at hver partnerskole informerer sine 

medarbejdere, der indgår i projektet om dokumentet: ”Oplysning om vores behandling af dine 

personoplysninger UIIV”.  

Aktivitet nr. Aktivitet Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 Periode 7

1 Udvikling af undervisningsmoduler x x x x x x

2 Opkvalificering af undervisere og vejledere x x x x x x x

3 Gennemførelse af iværksætteri undervisning x x x x x x

5 Forankring og spredning x x x x x

6 Resultatopgørelse og formidling x

ad 1 Udvikling og kvalificering af undervisningsforløb

ad 1 Samling af de mest effektive forløb i Best practice

ad 3 Aktivitet 3 & 4 er slået sammen august 2020 

ad 2 Undervisere/vejleder fungere som grundlag for den fremtidige udvikling - også efter projektet afslutning

ad 5

Task Force - yderligere 10 erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner vælger at tilbyde iværksætteri undervisning efter 

projektets afslutning 

http://www.uiiv.dk/
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Dokumentet findes i den administrative håndbog, og fremgår på projektets hjemmeside www.uiiv.dk 
under: UIIV-projektet/Vejledninger. 

 

Timeregistrering 

Timeregistrering, for medarbejdere der indgår med timer i projektet, skal udfyldes løbende med ét 

timeregistreringsskema pr. måned pr. medarbejder, hvor det klart skal fremgå af timeregistreringen, hvilke 

arbejdsopgaver medarbejderen har løst i projektet, og hvor meget tid medarbejderen har anvendt på hver 

arbejdsopgave. Det skal fremgå af beskrivelsen af arbejdsopgaverne, at de er projektrelevante, så de kan 

adskilles klart fra medarbejderens daglige arbejde. En halv time angives med 0,5, et kvarter med 0,25 osv. 

Timeregistreringen er kun gyldig med medarbejderen samt overordnet leders/projektleders underskrift 

samt datering på dagen for eller kort efter den sidste registrering af timer den pågældende måned. Frokost 

må ikke medregnes. Transport skal stå på særskilt linje. 

Se også ”Vejledning til timeregistrering - medarbejdere” som fremgår i den administrative håndbog, samt 

vejledningen på selve timeregistreringsskemaet. 

Timeregistreringsskema er udarbejdet af projektet og findes i den administrative håndbog, og kan 

udleveres af projektsekretariatet. 

 

Lønsedler 

Lønsedler skal medsendes hver måned sammen med timeregistreringsskemaerne til projektsekretariatet. 

Såfremt lønsedlerne ikke medsendes, kan timerne ikke medtages i projektet. 

 

Tidsfrister 

På baggrund af medarbejderens timeregistreringsskema og lønsedler udregnes det beløb, som må 

medtages i projektet. 

 Fristen for aflevering af timeregistreringsskemaer og lønsedler er den 5. hverdag i måneden efter 

udført arbejde. I forbindelse med afrapporteringsperioden kan fristen være kortere. Dette 

orienterer projektsekretariatet om pr. mail.  

Retningslinjer for deltagere (elever) 
Deltagere (elever) der er tilknyttet, og har timer i projekt Undervisning i iværksætteri, skal udfylde 

nedenstående dokumentation, som sendes til projektsekretariatet hos ZBC. 

Tidspunkter Materiale 

Projektstart: - ”Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger UIIV” 
- Startskema  

Løbende: Individuel opkvalificerings-/udviklingsplan 

Løbende hver måned: Timeregistreringsskema  

Projektophør: Slutskema  
Dokumentationen skal sendes som sikker post. Se afsnittet ”Sikker post” 

Dokument ”Oplysning om vores behandling af dine personoplysninger UIIV” 
Det var et krav, at der for hver deltager (elev) skulle foreligge en samtykkeerklæring, førend deltagerens 

http://www.uiiv.dk/
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(elevens) timer kunne medtages i projektet. Pr. 25. maj 2018, i forbindelse med 

persondataforordningsloven, er dette ikke længere et krav. Deltageren (eleven) skal derfor ikke længere 

underskrive en samtykkeerklæring, men det er et krav fra leadpartners side som dataansvarlig, at hver 

partnerskole informerer sine deltagere (elever), der indgår i projektet om dokumentet: ”Oplysning om 

vores behandling af dine personoplysninger UIIV”.  

 
Dokumentet findes i den administrative håndbog, og fremgår på projektets hjemmeside www.uiiv.dk. 

 

Start- og slutskema 

Startskemaet skal udfyldes (de gule markeringer) underskrives og returneres til projektsekretariatet, inden 

der påbegynder aktiviteter i projektet, ellers kan timerne ikke medtages i projektet.  

Startskemaet er kun gyldigt med deltagernes (elevens) underskrift samt datering på dagen for eller før den 

første registrerede time i projektet. 

Slutskemaet skal udfyldes (de gule markeringer), underskrives og returneres til projektsekretariatet, når 

deltageren (eleven) ophøre med at have timer i projektet. Når en deltager (elev) ophøre med at have timer 

i projektet er det, når undervisningen er afsluttet helt for deltageren (eleven), er flyttet eller ikke ønsker at 

være en del af projektet længere. 

Slutskemaet er kun gyldigt med deltagernes (elevens) underskrift samt datering på dagen for eller kort 

efter den sidste registrerede time i projektet. 

Hvis der ikke ligger et slutskema for hver deltager (elev) vil alle timer tages ud af projektet. Det skal derfor 

sikres, at slutskemaet indhentes.  

Start- og slutskema findes i den administrative håndbog samt på projektets hjemmeside www.uiiv.dk 

under: UIIV-projektet/Vejledninger 

                                             

 

Alternativt kan der via det digitale værktøj fra Erhvervsstyrelsen – PRV (Projekt Registrerings Værktøj) 

udfyldes start- og slutskemaer af deltagerne (eleverne) vha. login med Nem ID. Der fremsendes link pr. mail 

til den enkelte deltager, hvorefter det er vigtigt at alle oplysninger udfyldes og underskrive, så det 

returneres til PRV. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en vejledning fra Erhvervsstyrelsen på denne 

procedure, hvorfor du bedes kontakte projektsekretariatet.  

http://www.uiiv.dk/
http://www.uiiv.dk/
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Skolen skal selv sikre, at deltageren (eleven) udfylder og underskriver ved fremsendelse af start- og 

stopskema via PRV, ligesom skolen forud for undervisningen, og senest en uge før, skal sende en oversigt til 

projektsekretariatet over deltagerne (eleverne), hvor der fremgår følgende oplysninger pr. deltager (elev): 

- Navn og CPR nr.  

- Start og stop i projektet 

- Telefon nummer 

- E-mail  

- Deltageren (eleven) udfylder herefter selv spørgsmålene og underskriver digitalt.  

Det er ZBC som leadpartner der alene har adgang til PRV for projekt Undervisning i iværksætteri, hvorfor 

ovenstående information til projektsekretariatet er nødvendigt, ligesom det er vigtigt at påpege, at det er 

partnerskolens selv, der har ansvaret for at informere sine deltagere (elever) så materiale udfyldes korrekt 

til korrekt tid. 

Har I spørgsmål til fremsendelse af start- og stopskema via PRV, så kontakt projektsekretariatet. 

 

Timeregistrering 

Timeregistrering, for deltager (elev) der indgår med timer i projektet, skal udfyldes løbende med ét 

timeregistreringsskema pr. måned pr. deltager (elev), hvor det klart skal fremgå af timeregistreringen, 

hvilke projektrelevant undervisning deltageren (eleven) har haft i projektet, og hvor meget tid deltageren 

(eleven) har anvendt. En halv time angives med 0,5, et kvarter med 0,25 osv. Timeregistreringen er kun 

gyldig med deltagerens (elevens) samt overordnet leders/projektleders underskrift samt datering på dagen 

for eller efter den sidste registrering af timer den pågældende måned. Frokost må ikke medregnes.  

Se også ”Vejledning til timeregistrering - deltagere” som fremgår i den administrative håndbog, samt 

vejledningen på selve timeregistreringsskemaet. 

Timeregistreringsskema er udarbejdet af projektet og findes i den administrative håndbog, og kan findes på 

projektets hjemmeside www.uiiv.dk under: UIIV-projektet/Vejledninger. 

 

Lønsedler 

Der anvendes standardsats for hver deltager (elev) i projekt Undervisning i iværksætteri, hvorfor der ikke 

skal fremsendes lønsedler. Standardsatsen bestemmes af Erhvervsstyrelsen, og fremgår på 

www.regionalt.dk. 

 

Tidsfrister 

På baggrund af medarbejderens timeregistreringsskema og standardsatsen udregnes det beløb, som må 

medtages i projektet. 

 Fristen for aflevering af timeregistreringsskemaer er den 5. hverdag i måneden efter udført 

undervisning/aktivitet. I forbindelse med afrapporteringsperioden kan fristen være kortere. Dette 

orienterer projektsekretariatet om pr. mail.  

 

http://www.uiiv.dk/
http://www.regionalt.dk/


 

 

side 13 af 16 
 

Undervisning i iværksætteri  

Dokumentation på undervisning i iværksætteri  
Dokumentation som lektionsplan eller lignende, skal fremsendes til projektsekretariatet, sammen med 

timeregistreringsskemaerne for deltagerne (eleverne), så registrerede timer kan dokumenteres er 

additionelt i forhold til deltagerens (elevens) normale undervisning.  

 

Afrapportering til projektsekretariatet 
Hvert halvår skal projektet sende en afrapportering, budget og status på projektets aktiviteter til 

Erhvervsstyrelsen. Det er projektsekretariatet som indsamler, registrerer og indsender det samlede 

materiale til Erhvervsstyrelsen. 

Projektperioderne er opdelt i 7 perioder: 

Periode 1: 1/1 2018– 31/8 2018  

Periode 2:  1/9 2018 – 28/2 2019  

Periode 3:  1/3 2019 – 31/8 2019 

Periode 4:  1/9 2019 – 29/2 2020 

Periode 5:  1/3 2020 – 31/8 2020 

Periode 6:  1/9 2020 – 28/2 2021 

Periode 7: 1/3 2021 - 30/6 2021 

 

Projektpartnerne skal løbende indsende materiale til projektsekretariatet som beskrevet under punkterne 

”Retningslinjer for medarbejdere” og ”Retningslinjer for deltagere (elever)”, samt eventuel anden 

dokumentation som måtte ønskes af projektsekretariatet. 

Bemærk, at fristerne kan ændres i forbindelse med en afrapportering. 

Nedenstående er et uddrag fra Erhvervsstyrelsens til de halvårlige afrapporteringer: 

1. Projektets fremdrift 

Det opdaterede indikatorskema, som afleveres i forbindelse med den halvårlige afrapportering, skal give et overblik over, 

om projektet gennemføres som planlagt og leverer de lovede aktiviteter, output og effekter/resultater.  

 

Som kontraktansvarlig partner skal du supplere og uddybe oplysningerne i indikatorskemaet med en mere kvalitativ 

beskrivelse af projektets fremdrift siden seneste afrapportering. Heri skal du forklare eventuelle afvigelser mellem de 

opstillede måltal og de aktiviteter, output og effekter/resultater, som projektet faktisk har leveret. Du skal også forholde 

dig til, om projektets årsagsvirkningssammenhænge (’effektkæden’) hænger sammen som forudsat, dvs. fører de 

gennemførte aktiviteter til de forudsete output og effekter/resultater, eller er der forudsætninger (kritiske succesfaktorer), 

som har vist sig ikke at holde stik?  

 

Din beskrivelse af projektets fremdrift bør normalt også omhandle forhold, der hverken er opstillet indikatorer eller måltal 

for. Det kan fx være vigtige del-/underaktiviteter, som ikke fremgår af indikatorskemaet. 

 

Du skal beskrive evt. problemer med at gennemføre projektet som planlagt, herunder hvad der konkret vil blive gjort for 

at løse problemerne.  

 

Hvis der blev identificeret problemer i projektets seneste afrapportering, skal du konkret beskrive, om og hvordan disse 

problemer er blevet løst.     

 

Vejledning i effektkæder og indikatorer kan findes her: 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/effektkaeder-og-indikatorer.   

 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/effektkaeder-og-indikatorer
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Sikker post eller almindelig post  
Fremsendelse af materiale med personfølsomt data skal sendes som sikkerpost til projektsekretariatet.  

Der er to måder at sende sikkerpost på til projektsekretariatet: 

1. E-boks 

Send materialet via e-boks til ZBC´s CVR-nr. 10 52 18 15.  

Emne i emnefelt: ”Projekt Undervisning i iværksætteri - att.: Ditte Bülow” 

2. Mail 

Send en mail vedhæftet materialet til zbc@zbc.dk. 

Emne i emnefelt: ”Projekt Undervisning i iværksætteri - att: Ditte Bülow” 

 

Krav om kontrolspor og opbevaring af dokumentation 
Repræsentanter for EU-Kommissionen, EU´s revisionsret, Rigsrevisionen, Erhvervsstyrelsen eller den, 

Erhvervsstyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til at kontrollere alle relevante oplysninger om 

projektet. Denne kontrol kan finde sted i samme periode, som bilagene skal opbevares. (2025). 

Den kontraktansvarlige – i dette projekt ZBC – har ansvaret for at opbevare alle regnskabsbilag, 

betalingsdokumentation og dokumentation for projektets aktiviteter. Disse oplysninger skal altid opbevares 

i 5 ½ år efter den dato, hvor der er foretaget slutafregning over for Erhvervsstyrelsen på baggrund af det 

endelige projektregnskab. Dokumentationskravet gælder også efter projektets afslutning – uanset om de 

økonomiske partnere udskiftes eller der ændres elektroniske systemer i projektperioden, fx regnskab- eller 

betalingssystem. 

Internt i projektsekretariatet skal der være et transaktionsspor, der viser sammenhængen mellem de 

enkelte registreringer i bilagslisten og regnskabet. Derudover skal der være et kontrolspor, så rigtigheden af 

projektets registreringer af udgifter i bilagslisten kan kontrolleres. Dette skal, over for Erhvervsstyrelsen, 

sikre at det er muligt at kontrollere, om alle registreringer er medtaget i regnskabet, og hvilke 

underliggende registreringer der ligger til grund for regnskabets poster. 

Al dokumentation for projektets aktiviteter skal opbevares af projektet, ligesom hver enkelt af projektets 

partnere ligeledes skal opbevarer al dokumentation for projektet vedr. egen skole. 

Logoer & plakater (VIGTIGT) 
Den enkelte projektpartner har ansvaret for, at EU-logo samt Vækstforum Sjællands logo kan ses på alt 
information om projektet til offentligheden og deltagere (elever), samt at det er medfinansieret af EU’s 
Regional- eller Socialfond.  
 
Alle udgivelser og informations- og markedsføringsmaterialer, både på tryk og elektronisk, skal påføres EU-
logo. Det gælder eksempelvis:  
 

 Alt præsentationsmateriale / undervisningsmateriale 

 Publikationer  

 Pressemeddelelser  

 Kompetencekort 

 Opkvalificerings-/udviklingsplan 
 

mailto:zbc@zbc.dk
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Dokumentation for brug af EU-logo  
Det skal kunne dokumenteres, at der er anvendt EU-logo under gennemførelsen af projektet. Det kan fx ske 
ved at gemme eksemplarer af publikationer. Da deltagere på projektet skal informeres om, at den aktivitet 
de deltager i, er medfinansieret af Regionalfonden eller Socialfonden, skal det kunne dokumenteres.  
 
Eksempler  
Hvis I holder et foredrag i et lokale, hvor der anvendes en præsentation (power point el. lign.), vil 
informationen om, at projektet medfinansieres af EU, kunne gives til tilhørerne ved at påføre logo og evt. 
supplerende information på præsentationen. Det er ikke nødvendigt, at tilhørerne i lokalet skriver under 
på, at de har modtaget informationen.  
 

Vi gør opmærksom på, at manglende overholdelse af disse regler kan medføre, at udgifterne i 

projektregnskabet ikke kan godkendes. 

Logoer (se placering i sidefoden af de administrative håndbog) skal anvendes på alt materiale der indgår i 

projektsammenhænge, og forefindes EU-logoet ikke på dokumentet betragtes det som ugyldigt, og evt. 

udgifter/timer vil ikke blive medtaget i projektet.  Logoer forefindes i kopi i mappen og på medfølgende 

USB-nøgle. 

 

 

Plakater 

Som kontraktansvarlig- og økonomisk partner er du også forpligtet til at opsætte enEU- plakat med 

information om projektet.  

Plakaten skal mindst have A3-størrelse, og den skal hænge på et sted, som er klart synligt for 

offentligheden. Det kan fx. være i indgangsområdet til en bygning.  

 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en plakatskabelon, som skal anvendes til formålet.  

Plakaterne forefindes i den administrative håndbog samt kan rekvireres hos projektsekretariatet.  

 

Der er to EU-plakater til projekt Undervisnings i iværksætteri. 

- Region Sjælland 

o Partnere der er forpligtet til at opsætte plakat: 

ZBC, EUC Nordvestsjælland, Køge Handelsskole, CELF, Fonden for entreprenørskab, 

SMVdanmark 

- Øvrige regioner 

o Partnere der er forpligtet til at opsætte plakat: 

ZBC, IBC, Mercantec, EUC Syd, Fonden for entreprenørskab, SMVdanmark, Dalum 

Landbrugsskole 
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Projektet har desuden udviklet 4 plakater til ophængning i forbindelse med afholdelse af projektaktiviteter. 

 

Hent vejledning samt skabeloner med logoer og alle plakater på projektets hjemmeside 

https://uiiv.dk/anvendelse-af-logoer/ 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 
Savner I svar, som I ikke fik via den administative håndbog eller har I tvivlsspørgsmål, så kan 

projektsekretariatet til enhver tid kontaktes. 

 

Se også projekets hjemmeside www.uiiv.dk. 

 

Sidste opdatering: 13. august 2020  

https://uiiv.dk/anvendelse-af-logoer/
http://www.uiiv.dk/

