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ERHVERVSMINISTERIET 

 
Bilag 2.2: Direkte tildeling til SMV:Digital  

 

Sagen vedrører 

Forslag om at hjælpe virksomheder til at komme styrket ud på den anden side 

af COVID-19-pandemien ved at styrke produktiviteten eller afsætningsgrundla-

get gennem digitalisering eller e-handel. Det foreslås, at Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse direkte tildeler 20 mio. kr. til den eksisterende ordning 

SMV:Digital, der giver tilskud til privat 1:1-rådgivning om digitalisering, auto-

matisering eller e-handel. Midlerne foreslås udbudt til virksomhederne allerede 

fra den 15. april 2020. Hidtidige erfaringer viser, at der er stor efterspørgsel fra 

virksomheder over alt i landet efter SMV:Digitals tilskudsvouchers, og virk-

somhederne vil kunne igangsætte deres projekter med det samme. Ekstra mid-

ler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil således hurtigt kunne hjælpe 

virksomheder i lyset af COVID-19. SMV:Digital understøtter Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelses strategi, herunder særligt drivkraften ’Digitalisering 

og automatisering’.  

 

Baggrund 

SMV:Digital er et samlet program med en række tilbud, som kan hjælpe 

SMV’er i gang med at udnytte de forretningsmæssige muligheder inden for di-

gital omstilling og e-handel. De forskellige tilbud omfatter tilskud til virksom-

heder til indkøb af privat rådgivning om digital omstilling og e-handel, kompe-

tenceudvikling af ledere, digitale sprintforløb, vejledning om regulering og 

konkurrence- og rammevilkår samt adgang til rådgivning om internationale 

markedsmuligheder via e-handel. 

 

SMV:Digital indeholder en pulje til tilskud til køb af privat digitaliseringsråd-

givning. På nuværende tidspunkt er der knap 10 mio. kr. tilbage i puljen for 

2020, der udmøntes i foråret 2020 i form af tilskudsvouchers på hver 100.000 

kr. Puljen administreres af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Erhvervshus 

Midtjylland, som vandt operatøropgaven i et EU-udbud i begyndelsen af 2019. 

Alle de øvrige erhvervshuse fungerer som underleverandører til Erhvervshus 

Midtjylland. Der er nedsat et SMV:Board bestående af brancheorganisationer, 

virksomheder og eksperter. Boardet rådgiver Erhvervsstyrelsen for at sikre, at 

puljen møder virksomhedernes behov.  

 

Via et online ansøgningsmodul sender virksomhederne en ansøgning, som her-

efter behandles af Erhvervsstyrelsen på baggrund af en indstilling fra erhvervs-

husene. Virksomhederne kan anvende tilskuddet til privat rådgivning fra en af 
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de pt. cirka 700 rådgivere, som er listet i SMV:Digitals rådgiverdatabase for-

delt på cirka 30 kategorier og geografier, så virksomhederne nemt kan finde en 

kvalificeret rådgiver. 

 

SMV:Digitals tilskudspulje har et bredt fokus på ny teknologi, automatisering 

og digitalisering, som er relevant for alle virksomheder på tværs af brancher. 

De støttede projekter tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov og 

bringer ekspertviden ind i virksomhederne, der kan hjælpe med at sætte retning 

i en svær og uvis tid med COVID-19.Virksomhederne kan fx gå i gang med di-

gitale projekter, der styrker deres forretningsudvikling, optimerer deres produk-

tion eller udvikler deres e-handelskapacitet.  

 

I en tid, hvor COVID-19-pandemien har konsekvenser for en bred række af 

danske virksomheder af forskellig karakter, har SMV:Digitals tilskudspulje den 

styrke, at den hjælper virksomheder uagtet deres digitale udgangspunkt. Nogle 

virksomheder vil med tilskud fra ordningen kaste sig ud i mere avancerede, di-

gitale projekter, mens andre vil have identificeret nogle udfordringer eller mu-

ligheder i deres virksomhed, som nogle eksperter i digitalisering kan hjælpe 

dem med at finde de rette teknologiske løsninger til at imødegå eller gribe.  

 

Puljen rummede i 2019 knap 49 mio. kr. inkl. 25 mio. kr., som Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse tildelte i marts 2019. Midlerne blev fuldt opbrugt, og 

der var stor interesse for tilskudspuljen fra hele landet (både by- og landkom-

muner) og på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser (se figur 1-4 neden-

for). Faktisk var interessen så stor, at mange virksomheder fik afslag pga. 

manglende midler, selv om virksomhederne havde gode projekter. Erfaringer 

fra tidligere udmøntningsrunder viser, at tilsagnsmodtagerne typisk er virksom-

heder med færre end 50 ansatte. Mere end en fjerdel af tilsagnsmodtagerne har 

færre end 10 ansatte. 

 

Tilskudspuljen har med det høje ansøgerantal imødekommet en efterspørgsel 

blandt danske virksomheder og anses dermed som værende et effektivt og vel-

afprøvet format, som kan hjælpe virksomhederne under COVID-19 og fremme 

digitalisering.  Det er forventningen, at de nuværende midler i SMV:Digital vil 

være udmøntet hurtigt i foråret 2020. 

 

Det er muligt for Danmark Erhvervsfremmebestyrelse at afsætte flere midler til 

SMV:Digital senere på året, hvis der viser sig at være stor efterspørgsel efter 

programmets midler. Yderligere midler skal i så fald omprioriteres fra andre af 

bestyrelsens planlagte indsatsområder. Yderligere midler skal i udgangspunktet 

findes ved omprioritering af decentrale erhvervsfremmemidler. Såfremt der op-

nås en øget grad af fleksibilitet i anvendelsen af strukturfondenes resttilsagn, 

herunder mulighed for direkte tildelinger, kan SMV:Digital evt. skaleres med 

midler fra strukturfondene. Sidstnævnte afhænger af igangværende forhandlin-

ger med Europakommissionen og de øvrige EU-lande. 
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Mange projekter, som har fået støtte gennem SMV:Digitals tilskudspulje, har 

fokus på udvikling af kernedriften, produktionsoptimering samt analyse og ef-

fektivisering af forsyningskæden (fx implementering af ERP- og CRM-

systemer). Projekter under puljens e-handelstema indeholder typisk flere ele-

menter, men har som oftest fokus på at øge kundestrømmen ved hjælp af data-

dreven digital markedsføring samt hjælp til valg og integration af nye e-han-

delsplatforme. Se evt. nedenstående figurer for teknologifokus i ansøgninger til 

SMV:Digital.   
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Løsning 

Det foreslås på baggrund af den betydelige efterspørgsel efter midler i 

SMV:Digital i 2019 og i lyset af den verserende COVID-19-pandemi, at Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse tildeler 20 mio. kr. til SMV:Digitals tilskuds-

pulje. Midlerne foreslås udmøntet sammen med eksisterende midler i 

SMV:Digital, så der udmøntes knap 30 mio. kr. i alt i form af tilskudsvouchers 

på 100.000 kr. til mellem 250-300 virksomheder med åbning for ansøgninger 

onsdag den 15. april 2020.   

 

Videre proces 

Såfremt bestyrelsen tildeler SMV:Digital de ansøgte midler, vil den nærmere 

tilrettelæggelse af puljen blive foretaget af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med 

operatøren for tilskudspuljen (Erhvervshus Midtjylland) med orientering af 

SMV:Boardet, der står i spidsen for SMV:Digital. Midlerne forventes udbudt i 

løbet af foråret 2020. Annonceringen af puljen forventes kommunikeret før på-

ske, mens puljen forventes at åbne den 15. april.  
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Teknologifokus i SMV:Digital ansøgninger 

Nedenstående figurer er genereret ud fra tekstanalyse af ansøgninger til 

SMV:Digital.  

 

Figur 1. Teknologifokus i projekter om digital omstilling med 100.000 kr. 

tilskud fra SMV:Digitals tilskudspulje  

Anm.: Tal dækker over virksomheder, der har nævnt en specifik teknologi i deres ansøgning. Figuren summerer 
ikke til 100, idet nogle virksomheder, fx ved afklaringsprojekter, ikke nødvendigvis nævner en specifik tekno-

logi. N=338. 
 

 

Figur 2. Teknologifokus i projekter om e-handel med 100.000 kr. tilskud 

fra SMV:Digitals tilskudspulje 

Anm.: Tal dækker over virksomheder, der har nævnt en specifik teknologi i deres ansøgning. Figuren summerer 

ikke til 100, idet nogle virksomheder, fx ved afklaringsprojekter, ikke nødvendigvis nævner en specifik tekno-

logi. N=122. 
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