
             
  
  

Fakta   om   projektet   “Crowdfunding   i   landdistrikterne”   
  
  

Formål     
Projektet   "Crowdfunding   i   landdistrikterne"   vil   styrke   finansieringsmulighederne   for   iværksæ�ere   i   
landdistrikterne   ved   at   øge   kendskab   og   kompetencer   samt   forbedre   rammebe�ngelser   inden   for   
reward-baseret   crowdfunding.     

  
Effekt   på   kort   sigt   
At   sæ�e   fokus   på   crowdfunding   som   finansieringsmulighed   for   iværksæ�ere,   lokale   økosystemer   og   
erhvervsaktører   samt   poli�ske   beslutningstagere.   Det   vil   sige   styrke   viden,   kendskab   og   kompetencer   
�l   crowdfunding,   gennem   realisering   af   kampagne-cases,   lokale   events,   et   læringsunivers   samt   
konference   på   Chris�ansborg.   Alle   �ltag,   der   skal   fremme   iværksæ�erens   og   virksomhedens   
muligheder   for   finansiering.   

  
Effekt   på   længere   sigt   
At   bidrage   �l   øget   vækst   og   beskæ�igelse   i   landdistrikterne   ved   at   skabe   nye   finansieringsmuligheder   
for   de   iværksæ�ere,   som   mangler   kapital   �l   at   kunne   realisere   deres   forretningsidéer.   Øget   
iværksæ�erlyst   og   erhvervsak�vitet   kan   ligeledes   fremme   sammenhængskra�   i   et   lokalsamfund,   
hvilket   bidrager   posi�vt   �l   et   områdes   selvforståelse   og   iden�tet   -   og   hermed   øge   områdets   
brandingværdi,   der   kan   fremme   bosætning   og   �ltrække   virksomheder.   

  
Ak�viteter   
Feb-juni   2021:   
Udvælgelse   og   realisering   af   tre   lokale   reward-baserede   crowdfunding-kampagner   i   samarbejde   med   
lokale   iværksæ�ere   og   ekspertnetværk.   Kampagnerne   udvikles   i   marts-april   21   og   kører   i   maj-juni   21   
på   selvvalgt   pla�orm.   

  
Marts-okt   2021:   
Udvikling   af   læringsunivers   om   crowdfunding   målre�et   iværksæ�ere,   lokale   økosystemer   og   
erhvervsaktører.   

  
April-sep   2021:   
Mobilisering   af   lokale   økosystemer   og   a�oldelse   af   tre   crowdfunding-events   i   de   udvalgte   
iværksæ�eres   lokalområder   med   afsæt   i   erfaringer   fra   kampagnerne.   

  
Juni-okt   2021:   
Udvikling   af   policy-anbefalinger   målre�et   lokale   og   na�onale   beslutningstagere   på   poli�sk   niveau.   

  
Nov   2021:   
A�oldelse   af   na�onal   iværksæ�er-konference   på   Chris�ansborg   med   fokus   på   at   fremme   
iværksæ�eri   og   særligt   inspirere   �l   bedre   udny�else   af   crowdfunding   som   finansieringsmulighed.   



             
  
  

Projektets   partnere   
Projektet   er   drevet   af   organisa�onerne    Dansk   Industri ,    Landdistrikternes   Fællesråd    og    Dansk   
Iværksæ�er   Forening .     

  
Advisory   Board   
Der   nedsæ�es   et   dynamisk   Advisory   Board,   hvor   projektgruppens   kompetencer   suppleres   med   input   
og   rådgivning   fra   faglige   og   prak�ske   eksperter,   der   har   stor   erfaring   med   crowdfunding.     

  
Bevilling   
Der   er   bevilget   1.5   mio.   kr.   �l   projektet   fra   Erhvervsstyrelsen   som   led   i   udmøntningen   af    puljen   �l   
crowdfunding .   

  
Projektperiode   
Projektet   løber   i   perioden   fra   januar   �l   og   med   november   2021.     

  
Baggrund   for   projektet   
Adgang   �l   startkapital   er   en   stor   udfordringer,   når   iværksæ�ere   har   udviklet   en   god   forretningsidé,   
hvilket   fremgår   af   rapprten    Iværksæ�erindblikket    fra   2020.   Det   gælder   særligt   i   den   helt   �dlige   fase,   
hvor   mange   innova�ve   forretningsidéer   bliver   udskudt   eller   i   værste   fald   aldrig   realiseret   på   grund   af   
manglende   finansieringsmuligheder.     
    

Særligt   i   iværksæ�ermiljøerne   i   landdistrikterne   er   der   et   uforløst   poten�ale   i   at   skabe   
opmærksomhed   omkring   alterna�ve   finansieringsmuligheder   -   og   dermed   mulighed   for   vækst   i   et   
givent   lokalområde   og   generering   af   nye   arbejdspladser.   
    

Behovet   for   vækst,   erhvervsudvikling   og   fremme   af   iværksæ�eri   dokumenteres   i   følgende   analyser   
og   redegørelser:   
Regional-   og   landdistriktspoli�sk   redegørelse   2020     
DST   analyse   om   iværksæ�eri   i   Danmark   2018   
DST   analyse   om   store   kommunale   forskelle   i   iværksæ�eri   2017   

  
Inds�lling   og   deadline   �l   crowdfunding-kampagne   
Iværksæ�ere   kan   frem   �l   d.   28.   februar   2021   inds�lles    her .   
De   tre   udvalgte   virksomheder   får   promo�onsvideo   og   eksperthjælp   �l   realisering   af   
crowdfunding-kampagne   samt   eksperthjælp   �l   at   mobilisere   lokalt   netværk.   

  
Inds�llingskriterier   
De   inds�llede   iværksæ�ere   skal   være   placeret   uden   for   landets   største   byer,   gerne   i   et   
landdistriktsområde.   De   skal   have   et   CVR-nummer   samt   idé   og   budget   for   deltagelse.   Derudover   skal   
de   have   �d   og   ressourcer   �l   at   planlægge   og   gennemføre   en   reward-baseret   crowdfunding-   
kampagnen   i   foråret   2021   i   samarbejde   med   et   ekspertnetværk.   En   reward-baseret   kampagne   
kræver   modydelse   �l   investorerne,   fx   rabatordning,   foredrag   el.lign.     

  

https://www.danskindustri.dk/
https://www.landdistrikterne.dk/
https://www.d-i-f.dk/
https://www.d-i-f.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/pulje-til-crowdfunding-udmoentet-saadan-bliver-pengene-fordelt
https://erhvervsstyrelsen.dk/pulje-til-crowdfunding-udmoentet-saadan-bliver-pengene-fordelt
https://www.ffe-ye.dk/media/792673/ivaerksaetterindblikket_okt_2020.pdf
https://em.dk/media/13925/regeringen_regional-og-landdistriktspolitisk-redegoelse.pdf
https://www.dst.dk/analysepdf/31441
https://www.dst.dk/analysepdf/29377
https://ivaekst.dk/crowdfunding-i-landdistrikterne


             
  
  
  

For   yderligere   informa�on:     
  
  

Spørgsmål   �l   projektet:   
  

Helle   Ibsen,   projektkonsulent,   Landdistrikternes   Fællesråd,   tlf.   5385   0125,    hib@landdistrikterne.dk   
  

Alex   Randrup,   sekretariatschef,   Dansk   Iværksæ�er   Forening,   tlf.   7199   0428,     alex@d-i-f.dk   
  

Sine   Linderstrøm,   Che�onsulent,   DI,   tlf..   2098   9913,    sili@di.dk   
  
  

Spørgsmål   (særligt   fra   iværksæ�ere   og   virksomheder)   vedr.   crowdfunding-kampagnerne,   herunder   
inds�llingskriterier,   udvælgelse   og   proces:     

  
Peter   Vilstrup,   projektkoordinator,   Dansk   Iværksæ�er   Forening,   tlf.   7199   2524,    petervilstrup@d-i-f.dk   

  
  

Talsperson   og   kommentarer   i�.   presse:   
  

Peter   Kofler,   Dansk   Iværksæ�er   Forening,    Peter@d-i-f.dk   
    

Steffen   Damsgaard,   Landdistrikternes   Fællesråd,   via   kommunika�ons-   og   presseansvarlig   Eva  
Østergaard,   tlf.   5385   0136,    eoe@landdistrikterne.dk   

  
Bo   Hjuler,   presserådgiver,   DI,   tlf.   2328   4912,    boh@di.dk   
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