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Bilag 3.3.3.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Eksport bidrager til danske virksomheders konkurrenceevne, men mange små og mel-

lemstore virksomheder (SMV’er) har ingen eller begrænset eksport. Det er særligt 

små virksomheder (op til 49 ansatte), der målt på eksportvækst halter efter. Samtidig 

tyder undersøgelser på, at mange af de små SMV’er er tilbageholdende med at igang-

sætte eksport- og internationaliseringstiltag grundet manglende eksportparathed. 

 

Erfaringer fra strukturfondsindsatsen 2014-2017 har vist, at rådgivning kan styrke 

væksten og jobskabelsen i SMV’er. Samtidig anbefales det, at der fokuseres mere på 

virksomhedernes internationalisering i resten af programperioden. Indsatserne har 

fået gode evalueringer, og særligt de individuelle rådgivningsforløb har vist sig efter-

spurgte hos virksomhederne. 

 

SMV’er har i det nye erhvervsfremmesystem gratis adgang til sparring og vejledning 

gennem de tværkommunale erhvervshuse. The Trade Council, Udenrigsministeriet, 

er til stede i erhvervshusene, hvor de vil sikre, at virksomhederne oplever en god 

overgang fra den indledende vejledning om internationalisering i erhvervshusene til 

The Trade Councils rådgivning om internationalisering, investeringsfremme og in-

novation. Danmark har derudover et kompetent og veletableret privat konsulentmar-

ked for rådgivning om eksport. 

 

Flere regionale programmer med gode evalueringer har bundet indsatsen sammen 

med såvel et privat rådgivermarked som de ydelser, der stilles til rådighed gennem 

de statslige ordninger, herunder The Trade Council og EKF Danmarks Eksportkredit. 

Der er imidlertid stor forskel på, hvor udbredt sådanne internationaliserings- og ek-

sportprogrammer har været geografisk. 

 

Indhold 

Det foreslås på den baggrund at udbyde et projekter, der kan hjælpe SMV’er med at 

øge deres fokus på og parathed til eksport via rådgivning hos private konsulenter. 

Indsatsen sigter mod at skalere de gode elementer fra de eksisterende regionale ind-

satser og brede dem ud til hele landet. Den konkrete indsats er beskrevet nærmere i 

bilag 3.3.3.2. 

 

Indsatsen skal forankres hos én operatør, og det forventes, at der gives ét tilsagn. 

 

Indsatsen kan tage afsæt i følgende aktivitetstyper: 

• Screening af virksomheder med eksportpotentiale. 

• Aktiviteter, der styrker SMV´ers eksportparathed herunder strategi- og for-

retningsudvikling med fokus på eksport samt støtte til rådgivning hos private 

konsulenter. 

• Udarbejdet konkrete planer, der bl.a. indeholder anvisninger på den enkelte 

virksomheds internationaliseringsmuligheder, samt barrierer, der skal adres-

seres for at styrke virksomhedernes eksportparathed. 
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Bilag 3.3.3.1 

 

Økonomi 

Det foreslås, at der afsættes i alt 30,0 mio. kr. til en indsats, heraf 15,0 mio. kr. fra 

Regionalfonden og 15,0 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler. Det foreslås 

endvidere, at der stilles krav om, at deltagervirksomhederne stiller med privat, kon-

tant egenfinansiering, som udgør 25-50 pct. af det samlede budget. 

 

Målgruppe 

Indsatsen er målrettet SMV´er, der besidder et uudnyttet potentiale for at styrke væk-

sten gennem øget internationalisering, og hvor det vurderes, at især en indsats, der 

fokuserer på den indre eksportparathed, vil kunne bidrage til at udløse potentialerne.  

Det foreslås, at indsatsen tilrettelægges, så der er et særligt fokus på virksomheder 

med mellem 10 og 49 ansatte (små virksomheder). 

 

Varighed 

Projekterne forventes gennemført i perioden medio 2019 – medio 2022. 

 

Tidsplan 

- Initiativet forventes annonceret ultimo maj 2019. 

- Frist for indsendelse af projektansøgninger medio august 2019. 

- Indstilling af konkrete ansøgninger til godkendelse på bestyrelsesmødet den 

14. november. 

- Umiddelbart herefter udsteder Erhvervsstyrelsen tilsagn /afslag. 

 

Diskussionspunkter Udmøntningen kan drøftes. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der afsættes 30,0 mio. kr. til en indsats 

vedr. øget eksportparathed hos SMV’er fordelt med 15,0 mio. kr. fra EU’s Regional-

fond og 15,0 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. 
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