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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af op til 9,8 mio. 

kr. til ansøgning under Brexit indsats til erhvervsfremmeindsatser. Den konkrete an-

søgning kan findes på Admincontrol. 

 

Baggrund 

Danmark Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 29. januar 

2019 at etablere en Brexit indsats til erhvervsfremmeindsatser på op til 10,0 mio. kr. 

 

Brexit indsatsen til erhvervsfremmeindsatser har følgende indsatsområder: 

1. Rådgivningsforløb for SMV´er om håndtering af Brexit. 

2. Andre aktiviteter i form af vejledning og information. 

 

Rammer for indsatsområderne 

Indsatsen skal, gennem skræddersyede og virksomhedsnære tiltag, hjælpe SMV´er 

med at afklare og håndtere usikkerheden og omstillingen til nye handelsvilkår som 

følge af Brexit  

 

Formålet med indsatsen vil være, at der fastholdes mest mulig omsætning og eksport 

samt flest mulige af de nuværende jobs hos de danske SMV’er via en målrettet indsats 

for at øge videns- og kompetenceniveauet om konsekvenserne af Brexit. Virksomhe-

ders forberedelse af Brexit vil afhænge af den enkelte virksomheds forretning og ek-

sponering mod det britiske marked. Derfor skal en indsats tilrettelægges, så den bedst 

muligt kan adressere virksomhedens individuelle problemstillinger og afklaring af, 

hvordan Brexit vil påvirke virksomhedens nuværende og/eller fremtidige værdikæde 

med Storbritannien.  

 

Indsatsen finansieres af de decentrale erhvervsfremmemidler med op til 10 mio. kr. 

Projekter støttes med op til 50 pct. af de støtteberettigede udgifter. 

 

Status 

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. maj, har sekretariatet modtaget én ansøgning 

fra Erhvervshus Sydjylland, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal tage 

stilling til.  

 

Formålet med projektet er at hjælpe virksomheder med at afklare og håndtere den 

usikkerhed som konsekvensen af Brexit måtte skabe. Brexit kræver, uanset udfaldet, 

en afdækning af udfordringer og barrierer for den enkelte virksomhed. Projektet vil 

gennem workshops og 1:1 rådgivningsforløb understøtte, at virksomhederne fasthol-

der og eventuelt øger omsætning, eksport og beskæftigelse. 

 

Sekretariatet har oplevet nogen interesse for Brexit indsatsen både fra ansøger (part-

nerskab mellem alle erhvervshusene, Danish Export Association og Enterprise Eu-

rope Network) men også andre aktører, som dog valgte ikke at indsende ansøgning.  

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte indstilling. 

 


