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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af pulje på i alt 30 mio. kr., heraf 

15 mio. kr. fra Regionalfonden samt decentrale erhvervsfremmemidler på 15 mio. kr. 

til ansøgninger under ’Øget eksportparathed i SMV’er’.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 13. maj 2019 at udmønte i alt 30 mio. kr. til 

øget eksportparathed i SMV’er. Indsatsen skal gennem rådgivningsforløb hos eks-

terne konsulenter afdække virksomhedernes konkrete behov og udfordringer samt 

give rådgivning og sparring herom. Formålet er at forbedre virksomhedernes forud-

sætninger for at indgå i internationale værdikæder, herunder øge eksporten. 

 

Indsatsen skal primært have fokus på ’de indre linjer’, såsom strategi og forretnings-

udvikling samt produktudvikling/tilpasning og kulturelle og sproglige emner relateret 

til internationalisering. Aktiviteterne skal resultere i, at virksomhederne får udarbej-

det vækstplaner med anvisning om muligheder og barrierer for internationalisering. 

Indsatsen skal primært målrettes ejer- og familieledede SMV’er med 10 – 50 ansatte. 

 

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

 

Modtagne ansøgninger  

Sekretariatet har modtaget én ansøgning, som bestyrelsen skal tage stilling til. Der er 

ansøgt om i alt 29.999.983 mio. kr. 

 

Ansøgningen kommer fra Erhvervshus Midtjylland, der i et partnerskab med de øv-

rige erhvervshuse vil gennemføre en landsdækkende indsats. En række erhvervs- og 

brancheorganisationer, klynge- og netværksorganisationer indgår som samarbejds-

partnere i forhold til bl.a. informations- og henvisningsopgaver, herunder DI, Dansk 

Byggeri, CenSec, Eksportforeningen og EEN Danmark. 

 

Det vurderes, at der ikke er tale om overlap til den højt specialiserede rådgivning, 

som er forankret i staten (især i Udenrigsministeriet, The Trade Council). 

 

Indholdet i projektet 

Projektet ’Øget eksportparathed i SMV’er’ indeholder følgende hovedaktiviteter: 

1. Screening af virksomheder: Aktiviteten gennemføres og finansieres som en del 

af Erhvervshusenes generelle arbejde.  

2. 17 base camps, hvor de deltagende virksomheder kan modtage informationer 

om internationalisering og projektets forskellige tilbud.  

3. 22 workshopforløb med fokus på forskellige brancher og temaer, fx kulturfor-

ståelse eller eksportstrategier  

4. Individuelle vækstforløb/tilskudsvouchers: 165 virksomheder gennemfører et 

individuelt vækstforløb med individuel ekstern rådgiver, der sammen med 

virksomheden udarbejder en vækstplan. Virksomhederne skal ansøge om at få 

adgang til denne rådgivning. Der nedsættes et ”godkendelsesboard” som tager 

stilling til ansøgningen.  
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5. 5 kompetenceforløb for SMV’er med særligt potentiale for global ekspansion. 

Aktiviteten består af kollektive master classes over 7-8 måneder, markedsbe-

søg og individuel rådgivning.  

6. 11 kompetenceforløb for særlig sammensat gruppe af virksomheder, fx med 

fokus på en bestemt branche eller et bestemt marked og med indbygget mar-

kedsbesøg. 

Det er sekretariatets vurdering, at ansøgningen lever op til kriterierne i annoncerin-

gen, herunder rummer en realistisk og velbegrundet effektkæde, understøtter sam-

menhæng på tværs og bygger på en solid partnerkreds som kan møde virksomheder-

nes behov, herunder kan adressere forskelligheder på tværs af landet, herunder fx i 

form af sektorfokuserede eller geografisk fokuserede tiltag.   

 

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. Ligesom det skal tilsikres, at der ikke 

indgår aktiviteter og udgifter, der allerede finansieres af erhvervshusenes basisbevil-

ling. Det kan betyde et endeligt tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet.  

 

Endelige tilsagn forventes udstedt i løbet af november/december 2019. 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 5.2.2, der giver et overblik over ansøgningen, her-

under ansøgte beløb, geografisk dækning, samlet score og indstilling til afslag/tilsagn 

 

Ansøgningerne samt indstillingsnotaterne er tilgængelige for bestyrelsen i Admin-

control. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at Erhvervshus Midtjylland modtager tilsagn med en samlet støtte på i 

alt op til 29.999.983 kr.  
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