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Projektinformation og data - Undervisning i iværksætteri 
 
Projektet er finansieret under Den nationale pulje af strukturfondsmidler via Den Europæiske Socialfond med kr. 
7.431.430,70 og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling med kr. 2.231.701,40, samt støtte på 2.047.128,00 
kr. fra Region Sjællands erhvervsudviklingsmidler, nu Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  
Projektet ligger inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1 "Iværksætteri og jobskabelse", 
indsatsområde b) Undervisning i iværksætteri.  

 
Projekttitel  
”Undervisning i iværksætteri”  
 
Projektperiode 
01.01.2018 – 30.06.2021 (oprindelig slutdato 
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 undervisningsforløb der giver de unge 
viden og værktøjer til at blive iværksættere 
/selvstændige.  
For det tredje er det et delmål for projektet, at de 
udviklede/afprøvede undervisningsforløb forankres 
og indgår i den fremadrettede undervisning til 
ungegruppen, efter projektets afslutning. 
For det fjerde er det videre et delmål for projektet, 
at netværk og adgang til undervisningsmateriale 
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 og Dalum Landbrugsskole.  
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 

- for potentielle unge iværksættere  
2: Opkvalificering af undervisere og vejledere 

- 3 modulopbyggede kvalificeringsforløb 
3: Gennemførelse af iværksætterundervisning 

- Gennemførelse og kvalificering af de 
udviklede undervisningsforløb samt 
implementering i ordinær drift 

4: Forankring og spredning 
- formidling og spredning af 

undervisningsmaterialer og resultater også 
til Erhvervsskoler uden for projektet 

5: Resultatopgørelse og formidling 
- Afholdelse af konference for interesserede 

fra erhvervsrettede 
uddannelsesinstitutioner 

 
Resultater og effekter – hvad skal vi skabe? 
Der skal udvikles og afprøves min. 43 iværksætteri 
undervisningsforløb med deltagelse af min. 2600 
elever. 
2340 unge forbedrer deres kompetencer indenfor 
iværksætteri.  
195 unge opnår formelle færdigheder.  
192 af de deltagende unge vælger at starte egen 
virksomhed op umiddelbart efter deltagelse. 
100 undervisere og vejleder opkvalificeres. 
Formidling af udviklede og afprøvede 
undervisningskoncepter med involvering af min. 
300 undervisere og vejledere.  
Projektets resultater og erfaringer formidles til min. 
100 interesserede personer fra erhvervsrettede 
uddannelsesinstitutioner. 
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