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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af pulje på i alt 75 mio. kr., heraf 

50 mio. kr. fra Regionalfonden og 25 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemid-

ler til ansøgninger under ’Øget konkurrencekraft i SMV’er’. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 13. maj 2019 at indkalde ansøgninger inden 

for temaet ”Øget konkurrencekraft i SMV’er”. Bestyrelsen afsatte en samlet økono-

misk ramme på 75 mio. kr. til indsatsen. 

 

Formålet med indsatsen er at hjælpe SMV´er med at øge deres fokus på og parathed 

til forretningsudvikling og skalering. Indsatsen skal skræddersys den enkelte virk-

somheds konkrete behov og udfordringer. Efter en indledende screening skal virk-

somheden have mulighed for at få støtte til rådgivning hos private konsulenter eller 

andre aktører til den eller de konkrete problemstillinger, som er væsentligst at adres-

sere for den enkelte virksomhed. Indsatsen skal primært målrettes ejer- og familiele-

dede SMV’er med 10 – 50 ansatte. 

 

Den samlede indsats skal være landsdækkende og samlet på én operatør. 

 

Modtagne ansøgninger  

Sekretariatet har modtaget to ansøgninger, som bestyrelsen skal tage stilling til. Der 

er samlet ansøgt om 76.073.960 kr.  

 

Der indstilles én ansøgning til tilsagn med en samlet støtte på i alt op til 74.931.720 

kr. Det drejer sig om følgende projekt, hvor ansøger står i parentes: 

 

• SMV: Professionalisering (Erhvervshus Sjælland). Ansøger vil i et bredt 

partnerskab (alle seks erhvervshuse, SMVdanmark og CBS) lave en lands-

dækkende indsats. Herudover er interessepartnere i projektet: Dansk Industri, 

Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Danske Revisorer og Aalborg Universitet.  

 

Følgende ansøgning indstilles til afslag: 

• Growth Catalyst (Foreningen Design2innovate). Ansøger søger om 

1.142.240,00 kr. fra Regionalfonden i tillægsbevilling til et eksisterende pro-

jekt igangsat af Syddansk Vækstforum i 2014.  

 

Såfremt bestyrelsen godkender de to indstillinger, vil alle puljens midler være dispo-

neret. 

 

Indholdet i projekterne 

SMV: Professionalisering er et virksomhedsrettet program for 600 SMV’er, hvor ker-

neaktiviteten er tilskud til et individuelt skræddersyet forløb ved en ekstern rådgiver. 

Den eksterne konsulent kan være en privat rådgiver eller en videninstitution. Rådgiv-

ningsforløbet skal munde ud i en vækstplan for den enkelte virksomhed.  
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Programmets målgruppe er ejerledede SMV’er med mellem 10 og 50 ansatte. Pro-

grammet henvender sig dels til ejerledere, der ønsker at professionalisere virksomhe-

den gennem en omstrukturering af organisationen (ansøger oplyser at ca. 80 pct. af 

de deltagende SMV’er forventes at benytte dette spor). Dels til virksomheder, der står 

over for et ejer- eller generationsskifte og har behov for viden om, hvordan de griber 

processen an (ansøger oplyser at ca. 20 pct. af de deltagende SMV’er forventes at 

benytte dette spor).  

 

Typisk vil det eksterne rådgivningsforløb indeholde elementerne: afklaring, omstruk-

turering og strategiudvikling. Det kan fx være rådgivning om etablering af en profes-

sionel bestyrelse med udgangspunkt i virksomhedens behov, herunder input til sam-

mensætning, formel proces såsom generalforsamling, registrering af bestyrelsesmed-

lemmerne, bestyrelsesansvarsforsikring, forretningsorden mv. 

 

Den eksterne rådgivning i projektet suppleres med individuel sparring fra en forret-

ningsudvikler ansat i et Erhvervshus, der hjælper virksomheden med at holde fokus 

på forandringsprocessen i en travl hverdag. 

 

Growth Catalyst søger om en tillægsbevilling til et eksisterende projekt. Ansøgningen 

begrundes med, at projektet ’har brug for en budgetforøgelse, hvis det skal nå de 27 

virksomheder (nuværende måltal)’. Med det nuværende budget forventer projektet at 

kunne gennemføre 19 vækstplaner, mens projektet med en tillægsbevilling forventer 

at kunne gennemføre forløb med yderligere otte SMV’er, som vil modtage en vækst-

plan. Målgruppen for projektet er virksomheder med markant vækstpotentiale og res-

sourcer til at realisere dette potentiale, herunder virksomheder, der anvender design 

som metode i deres strategi- og forretningsudvikling for derigennem at opnå højere 

værditilvækst. 

 

Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden udsendelse af endeligt tilsagn. Det vedrører særligt fuldstændigheden 

af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedrørende pro-

jektaktiviteter udført af forretningsudviklere i erhvervshuset. I den forbindelse skal 

det bl.a. tilsikres, at der ikke indgår aktiviteter og udgifter, der allerede finansieres af 

erhvervshusenes basisbevilling. Det kan betyde et endeligt tilsagnsbeløb, der er min-

dre end indstillet. Endelige tilsagn forventes udstedt i løbet af november/december 

2019. 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 5.1.2, der giver et overblik over ansøgningerne, 

herunder ansøgte beløb, geografisk dækning, samlet score og indstilling til afslag/til-

sagn.  

 

Ansøgningerne samt indstillingsnotaterne er tilgængelige for bestyrelsen i Admin-

control. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at  
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- Erhvervshus Sjælland modtager tilsagn med en samlet støtte på i alt op til 

74.931.720 kr. 

- Design2innovate meddeles afslag på ansøgning om tillægsbevilling. 
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