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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal beslutte udmøntning af 600 mio. kr. fra REACT-EU til et landsdæk-

kende virksomhedsprogram med fokus på omstilling af SMV’er i hele landet.  

 

Baggrund 

Regeringen og Folketingets partier har afsat 600 mio. kr. fra REACT-EU-

programmet til at etablere et virksomhedsprogram knyttet til omstilling af SMV’er i 

hele landet. Programmet skal gøre det muligt for SMV’er at få finansieret rådgivning 

om grøn og digital omstilling, vækstrådgivning og forretningsudvikling samt indkøb 

af konkret teknologi, produktionsudstyr, software mv., som kan bidrage til omstillin-

gen af virksomheden, herunder også grøn omstilling. Programmet skal være særlig 

relevant for SMV’er i hårdt ramte områder og skal også kunne understøtte virksom-

hedernes overgang til en mere bæredygtig, grøn og konkurrencedygtig forretning. 

Virksomhedsprogrammet skal udmøntes af bestyrelsen, og programmet skal være af-

viklet senest medio 2023. 

 

På bestyrelsesmødet den 10. marts 2021 drøftede bestyrelsen hovedlinjerne i virk-

somhedsprogrammet. 

 

Af hensyn til at fastholde fokus på forenkling og konsolidering af erhvervsfremme-

systemet samt sikre en forholdsvis hurtig udrulning og afvikling af virksomhedspro-

grammet tilkendegav bestyrelsen på mødet den 10. marts, at virksomhedsprogram-

met bør bygges op omkring velfungerende og af virksomhederne efterspurgte eksi-

sterende indsatser med fokus på omstilling, herunder grøn og digital omstilling. Be-

styrelsen gav opbakning til at gå videre med erhvervshusene som de centrale aktører 

på virksomhedsprogrammet.    

 

Efter bestyrelsesmødet har sekretariatet afholdt møder og fået input til virksomheds-

programmet fra en bred kreds af interessenter, inkl. erhvervsorganisationer, arbejds-

tagerorganisationer, alle erhvervshuse og klyngeorganisationer. Sekretariatet har 

også drøftet erfaringerne med omstillingsindsatser hos bl.a. Industriens Fond.  

 

På baggrund af de hidtidige input fra bestyrelsen og dialogen med interessenterne 

præsenteres nedenfor sekretariatets forslag til udmøntning af virksomhedsprogram-

met. Forslaget har været drøftet med og er blevet kvalificeret af bestyrelsens under-

udvalg. Det bemærkes dog, at der er foretaget justeringer i forslaget siden forelæg-

gelse for underudvalget. 

 

Løsning 

Virksomhedsprogrammets målgruppe og fokus 

Samtlige interessenter har tilkendegivet, at det er vigtigt, at virksomhedsprogrammet 

har en bred målgruppe og et bredt fokus. Det foreslås derfor, at målgruppen er alle 

SMV’er, som har behov for at omstille deres forretning for at styrke de fremadrettede 

vækst- og indtjeningsmuligheder, herunder SMV’er hårdt ramt af COVID-19-krisen. 

 

Virksomhedsprogrammet foreslås at have et bredt fokus på genstart af danske 

SMV’er gennem digital og grøn omstilling samt internationalisering. 
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Programmets struktur og virkemidler 

Virksomhedsprogrammet skal fremstå som ét samlet program for virksomhederne. 

Programmet skal støtte virksomhedernes grønne og digitale omstilling gennem tre 

grundlæggende virkemidler: tilskud til rådgivning, tilskud til investeringer i maski-

ner, udstyr, software, certificeringer mv. samt kompetenceudvikling og -tilførsel.  

 

Alle interessenter har bakket op om disse tre virkemidler, idet især tilskud til investe-

ringer er blevet fremhævet som et vigtigt og meget efterspurgt virkemiddel blandt 

SMV’er. 

 

Programmet tilrettelægges, så virksomhederne kan søge gennem én samlet indgang, 

der er fleksibel nok til at imødekomme den enkelte virksomheds behov. Konkret skal 

virksomhederne kunne tilgå programmet digitalt via bl.a. Virksomhedsguiden, men 

også fysisk via erhvervshusene samt via henvisninger fra de lokale erhvervskontorer, 

klyngeorganisationer og andre erhvervsfremmeaktører. 

 

Virksomhedsprogrammet foreslås, jf. bestyrelsens tidligere tilkendegivelser, at bygge 

på eksisterende velfungerende indsatser. Erhvervshusene får som operatør ansvar for 

at sikre, at virksomhedsprogrammet fremstår som én samlet indsats for virksomhe-

derne.  

 

Underliggende spor i virksomhedsprogrammet 

Virksomhedsprogrammet foreslås at bestå af fire indholdsmæssige spor (illustreret i 

bilag 2.1.2). 

 

1. Digital omstilling (SMV:Digital): Dette spor skal give virksomhederne adgang 

til tilskud til rådgivning, investeringer og kompetenceudvikling, som understøtter 

virksomhedernes digitale omstilling. Kompetenceudviklingen forventes at være 

opkvalificeringsforløb, som SMV’erne kan anvende umiddelbart før eller under 

deres rådgivnings- eller investeringsprojekter. Denne del af indsatsen foreslås le-

veret via ”boost” af den eksisterende indsats SMV:Digital. SMV:Digital er en 

pulje, som bestyrelsen har ydet tilskud til flere gange, og som har oplevet meget 

stor efterspørgsel fra SMV’er. Det foreslås at fastholde SMV:Digital som et selv-

stændigt brand i virksomhedsprogrammet, fordi SMV:Digital er velkendt og ef-

terspurgt af virksomheder, erhvervsorganisationer m.fl. 

 

2. Grøn omstilling (SMV:Grøn): Dette spor skal give virksomhederne adgang til 

tilskud til rådgivning, investeringer og tilknyttet kompetenceudvikling, som un-

derstøtter virksomhedernes grønne omstilling. Strukturen i sporet vil være lig 

SMV:Digital. Erhvervshusene tildeles opgaven som operatør via en direkte tilde-

ling, og der ydes tilskud til virksomhederne via ansøgningsrunder. I forbindelse 

med tilsagn og opfølgning vil sekretariatet have fokus på at sikre god sammen-

hæng og koordination til bl.a. projektet ”Grøn Cirkulær Omstilling” (GCO), som 

bestyrelsen gav tilsagn på ca. 100 mio. kr. i 2019. 

 

3. Genstart af hårdt ramte erhverv (SMV:Genstart): Dette spor vil indeholde to ele-

menter. For det første vil indsatsen understøtte omstilling i særlig hårdt ramt er-

hverv og have en forholdsvis høj støttesats til en afgrænset målgruppe, der kan få 

adgang til rådgivning, investeringer og tilknyttet kompetenceudvikling som 

hjælp ud af krisen. Det skal bidrage til at sikre, at virksomhedsprogrammet er 

særligt relevant for SMV’er i hårdt ramte områder, jf. den politiske aftale. Denne 
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del af sporet vil bygge på erfaringer fra ”Omstillingspuljen”, men hvor målgrup-

pen ud over oplevelses- og turismeerhverv potentielt kan udvides til andre hårdt 

ramte erhverv, så fx eksporterhverv også kan søge. Kriterierne for at være ”hårdt 

ramt” vil skulle justeres i takt med, at samfundet genåbnes. 

 

For det andet foreslås det, at sporet indeholder en særlig internationaliseringsind-

sats med fokus på boost af SMV’ers eksport. SMV’er skal kunne få tilskud til at 

styrke sin tilstedeværelse på eksportmarkeder og til at varetage eksportsalg og -

service, herunder i situationer hvor corona-restriktioner vanskeliggør rejser og 

tilstedeværelse. SMV’er skal fx kunne få tilskud til lønudgifter til ansættelse af 

salgs- eller servicemedarbejdere på markederne i en kortere periode (3-6 måne-

der) eller til udgifter forbundet med ekstern bistand til lignende opgaver. Et kort-

varigt tilskud til egne ansatte vil kunne gives med REACT-EU-midler, forudsat 

der er tale om en dansk virksomhed med et dansk CVR-nummer, der afholder 

udgiften til en ansat i et EU-land, og hvis ansættelsen kommer den danske virk-

somhed til gavn.1 I forbindelse med tilsagn og opfølgning på eksportboost-ind-

satsen vil sekretariatet have fokus på at sikre god sammenhæng og koordination 

til Trade Council og bl.a. erhvervshusprojektet ”SMV:International”. 

 

4. Vækstpiloter i SMV’er (SMV:Vækstpilot): Det foreslås at oprette et spor i virk-

somhedsprogrammet, der har fokus på at koble ledige akademikere, faglærte m.fl. 

med SMV’er for at understøtte en konkret omstilling i virksomhederne, herunder 

grøn og digital omstilling. Bestyrelsen har for nylig givet en tillægsbevilling til 

en lignende indsats i Nordjylland (forankret hos Erhvervshus Nordjylland) og 

udtrykte i forbindelse med temadrøftelsen om kvalificeret arbejdskraft på fe-

bruar-mødet ønske om at få igangsat en landsdækkende indsats. Genstartsteam 

for SMV’er har også anbefalet en sådan indsats.  

 

Fordeling af midler  

Der er afsat i alt 600 mio. kr. REACT-EU-midler til virksomhedsprogrammet (inkl. 

administration). Heraf skal 500 mio. kr. anvendes til tilskud til investeringer og råd-

givning (Regionalfonden), og 100 mio. kr. anvendes til kompetenceudvikling (Soci-

alfonden). 

 

Det foreslås, at midlerne fordeles på de fire underliggende spor i virksomhedspro-

grammet som angivet i tabellen nedenfor.  

 
Virksomheds-

program 
Digital 

omstilling 
Grøn  

omstilling 
Genstart af 

hårdt ramte 

erhverv 

Vækstpiloter 

 i SMV’er 
Reserve I alt 

Regionalfonden 110 110 110  170 500 

Socialfonden 10 10 10 50 20 100 
I alt 120 120 120 50 190 600 

 

Midlerne foreslås ligeligt fordelt på de tre første spor (120 mio. kr.). SMV:Digital har 

været stærkt efterspurgt af SMV’er på tværs af brancher og geografi, og flere interes-

senter har eksplicit ønsket flere midler tilført netop dette spor.  

 

 
1 Ansatte uden for EU vil ikke kunne støttes med REACT-midler.  
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På tværs af alle REACT-indsatserne (virksomhedsprogrammet, iværksætterindsatsen 

og de regionale vækstteams) skal minimum 500 mio. kr. af de 1,3 mia. kr. gå til 

grønne indsatser. SMV:Digital vil bidrage til grøn omstilling, men for at sikre virk-

somhedsprogrammet en stærk grøn profil foreslås sporet vedr. grøn omstilling også 

tilført betydelige midler.  

 

Den foreslåede ramme til genstartsporet afspejler, dels at flere erhverv fortsat er hårdt 

ramt af COVID-19, dels at der allerede er blevet givet forholdsvis mange midler til 

især turisme- og oplevelseserhverv i Omstillingspuljen, og at eksporterhvervene er 

blevet støttet med adskillige eksportpakker. Hertil kommer, at genåbningen af det 

danske samfund vil mindske behovet for genstartsindsatser. Vækstpilot-sporet fore-

slås tilført færrest midler, hvilket matcher tilbagemeldingerne fra interessenterne og 

de REACT-midler, som er afsat på Socialfonden til virksomhedsprogrammet.   

 

Det foreslås, at 190 mio. kr. af REACT-midlerne tilbageholdes som en reserve til 

senere udmøntning. Denne reserve vil give bestyrelsen mulighed for senere at tildele 

ekstra midler til de spor, som viser sig mest efterspurgte af virksomhederne, og til at 

møde skift i virksomhedernes behov i takt med genåbningen.  

 

Operatør på virksomhedsprogrammet 

På interessentmødet med erhvervsorganisationer og arbejdstagerorganisationer var 

der opbakning til at lade erhvervshusene varetage operatørrollen på virksomhedspro-

grammet. Som oplyst til bestyrelsesmødet den 10. marts 2021 kan REACT-midlerne 

direkte (dvs. uden annoncering) tildeles erhvervshusene. 

  

Det foreslås, at erhvervshusene direkte tildeles operatørrollen på det samlede virk-

somhedsprogram. Samtlige erhvervshuse forventes at spille en aktiv rolle i virksom-

hedsprogrammet. Sekretariatet vil indgå i dialog med erhvervshusene om det mest 

hensigtsmæssige administrative set-up og fordelingen af opgaver på de seks erhvervs-

huse under hensyntagen til, at programmet skal udgøre et samlet program. Der vil 

blive lagt op til fælles administration fra erhvervshusene for at sikre kritisk masse og 

faglig kvalitet og mindske de administrative omkostninger, så der kommer flere 

penge ud til virksomhederne. Bestyrelsen vil få forelagt forslag til konkrete tilsagn til 

de enkelte erhvervshuse.  

 

Sekretariatet vurderer, at erhvervshusene vil have kapacitet til at løfte opgaven, fordi 

langt hovedparten af REACT-tilskudsmidlerne skal gives som tilskud til virksomhe-

ders indkøb af privat rådgivning og investeringer i maskiner, udstyr, software, certi-

ficeringer mv. Erhvervshusenes hovedopgaver bliver således at administrere og mar-

kedsføre programmet, formidle ansøgningsrunder, vurdere ansøgninger og udstede 

tilsagn og afslag.  

 

Koordinering og opfølgning 

Der vil være behov for, at erhvervshusene arbejder tæt sammen om de fire spor og 

sikrer, at virksomhedsprogrammet fremstår og markedsføres som ét samlet program, 

der når ud til og er relevant for virksomheder i hele landet og på tværs af brancher.  

 

Det vil også være vigtigt, at virksomhedsprogrammet koordineres tæt med lignende 

indsatser i erhvervsfremmesystemet. Virksomhedsprogrammets ydelser og tilbud til 

virksomhederne favner bredere end nogen af de eksisterende indsatser i erhvervs-

fremmesystemet, men netop fordi rammerne er så brede, skal det bestræbes undgået, 
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at virksomheder søger om tilskud til indsatser, som allerede findes andetsteds i er-

hvervsfremmesystemet. Som operatør på virksomhedsprogrammet og knudepunkt i 

det samlede erhvervsfremmesystem bliver det erhvervshusenes ansvar at sørge for, at 

virksomhederne bliver ledt hen til de ”rigtige” indsatser, herunder at virksomheds-

programmets ydelser og tilbud ikke skaber uhensigtsmæssige overlap med allerede 

eksisterende indsatser, hverken hos erhvervshusene selv eller hos andre erhvervs-

fremmeaktører. Sekretariatet vil følge såvel den interne koordinering i virksomheds-

programmet og koordineringen med øvrige indsatser i erhvervsfremmesystemet tæt.  

 

Bestyrelsen vil løbende få afrapportering på afviklingen af det samlede virksomheds-

program. Derudover sigtes mod at gøre status omkring årsskiftet og igen medio 2022, 

hvor bestyrelsen har mulighed for at anvise nye perspektiver, give input til program-

mets indsatser og træffe beslutning om anvendelse af reserven på baggrund af bl.a. 

virksomhedernes efterspørgsel efter programmets forskellige spor.   

 

Støttesatser og tilskudsbeløb 

Det foreslås, at sekretariatet og erhvervshusene drøfter de mest hensigtsmæssige støt-

tesatser til virksomhederne under hensyntagen til virksomhedernes likviditetssitua-

tion, behovet for en forholdsvis hurtig afvikling af aktiviteterne (senest medio 2023) 

samt undgå at give større støttesats end nødvendigt. På baggrund af erfaringer med 

lignende indsatser forventes støttesatserne til virksomhederne at være 50-75 pct. i 

virksomhedsprogrammet (evt. lavere på investeringsstøtten). Særligt på kompetence-

udvikling og på indsatser målrettet hårdt ramte erhverv kan der være behov for for-

holdsvis høje støttesatser. Ud over støttesatser (procent) foreslås det, at sekretariatet 

og erhvervshusene drøfter de maksimale støttebeløb (i kroner og ører) til virksomhe-

derne inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler. I princippet vil en virksomhed 

kunne modtage op til 200.000 Euro i såkaldt de minimis statsstøtte inden for de se-

neste tre regnskabsår, men i praksis forventes støttebeløbene til virksomhederne at 

være betydeligt lavere for at sikre, at virksomhedsprogrammet når ud til en bred kreds 

af virksomheder. Både støttesatser og støttebeløb vil blive forelagt bestyrelsen til 

godkendelse efter dialog med erhvervshusene.   

 

Videre proces 

Sekretariatet vil – inden for rammerne af bestyrelsens beslutninger den 21. april 

2021 – gå i dialog med erhvervshusene om den detaljerede udmøntning af REACT-

EU-midlerne. Det foreslås, at de konkrete støttesatser, tilsagnsbeløb og øvrige ho-

vedelementer efterfølgende godkendes af bestyrelsen.  

 

Da der med virksomhedsprogrammet er tale om udmøntning af en politisk aftale, 

forelægges nærværende forslag til udformning af virksomhedsprogrammet parallelt 

for erhvervsministeren. 

 

Kommunikation 

Indsatsen kommunikeres som et samlet virksomhedsprogram for SMV’er. Presse-

indsatsen koordineres med regeringens presseindsats på området. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen  

• Godkender virksomhedsprogrammets opbygning, herunder målgruppe og fire 

spor vedr. digital omstilling, grøn omstilling, genstart af hårdt ramte erhverv og 

matching af SMV’er med ledige akademikere, faglærte m.fl. 
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• Godkender, at der som led i genstartsporet gives mulighed for at støtte danske 

SMV’ers eksportopsøgende arbejde i andre EU-lande.  

• Godkender, at erhvervshusene direkte tildeles operatørrollen på virksomhedspro-

grammet. 

• Godkender, at sekretariatet drøfter støttesatser, tilsagnsbeløb og øvrige hovedele-

menter i virksomhedsprogrammet med erhvervshusene med henblik på efterføl-

gende godkendelse i bestyrelsen.   
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