
 

Bilag 4.1.1 Cover – REACT-EU: Behandling af ansøgninger til virksomhedsprogrammet 

 

Dagsordenspunkt 

4.1 

Cover – REACT-EU: Behandling af ansøgninger til virksom-

hedsprogrammet 
Bilag 4.1.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal godkende hovedelementerne i den konkrete implementering af virk-

somhedsprogrammet for SMV’er.     

 

Baggrund 

På bestyrelsesmødet den 21. april 2021 besluttede bestyrelsen, at virksomhedspro-

grammet skal have et bredt fokus på genstart af danske SMV’er gennem digitalise-

ring, grøn omstilling og internationalisering. Programmet skal bestå af fire indholds-

mæssige spor med fokus på henholdsvis 1) digital omstilling, 2) grøn omstilling, 3) 

genstart af hårdt ramte erhverv (inkl. en internationaliseringsindsats) og 4) vækstpi-

loter i SMV’er.  Bestyrelsen afsatte 120 mio. kr. til hvert af de tre første spor og 50 

mio. kr. til det fjerde spor, mens 190 mio. kr. blev tilbageholdt i reserve.  

 

Indsatserne vedr. digital og grøn omstilling samt genstart (inkl. internationalisering) 

udrulles efter samme ansøgningsrundekoncept som kendt fra SMV:Digital, mens 

vækstpilotindsatsen baseres på en mere opsøgende og håndholdt indsats.   

 

Erhvervshusene blev udpeget som operatør. I forlængelse af bestyrelsesmødet den 

21. april 2021 har sekretariatet og erhvervshusene drøftet hovedelementerne i virk-

somhedsprogrammet nærmere. Erhvervshusene er blevet bedt om at indsende ansøg-

ninger. Bilag 4.1.2 uddyber hovedelementerne i ansøgningerne og de vigtigste udfor-

dringer, som skal drøftes på bestyrelsesmødet den 22. juni 2021.   

 

Løsning 
Der skal tages stilling til tilsagnene til de enkelte erhvervshuse samt støttesatser og 

andel af tilskudsmidlerne, der går til de deltagende virksomheder. Herudover skal be-

styrelsen godkende de overordnede udvælgelseskriterier, som erhvervshusene vil 

bruge til at vurdere ansøgninger fra virksomheder.   
 

Fordeling af tilsagn på erhvervshuse 

Programmet skal løftes som ét samlet program af erhvervshusene i fællesskab. Af 

forvaltningsmæssige årsager skal programmet imidlertid opdeles på flere tilsagn, jf. 

bilag 4.1.2 og 4.1.3. I praksis vil der skulle udstedes i alt ni tilsagn.  

 

Vurdering af ansøgninger fra erhvervshusene 

Erhvervshusene har arbejdet konstruktivt under et betydeligt tidspres. Ansøgningerne 

bærer dog i nogen grad præg af, at de er skrevet af forskellige erhvervshuse, og at der 

har været begrænset tid til at koordinere alle forhold på tværs. Sekretariatet ser to 

overordnede udfordringer i ansøgningerne: Andel af midlerne, som går til virksom-

hederne, og støttesatser. Problemstillingerne er uddybet i bilag 4.1.2.   

 

Der er på tværs af ansøgningerne betydelige forskelle på, hvor stor en andel af 

REACT-EU-midlerne der ”når ud til” virksomhederne i form af ’vouchers’ til råd-

givning, investering og kompetenceudvikling. Sekretariatet foreslår, at andelen af 

midler, der går til virksomhederne, løftes i det grønne spor og i sporet vedr. eksport-

boost, jf. bilag 4.1.2.  
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Bestyrelsen har understreget, at virksomhedsprogrammet skal fremstå som ét samlet 

program for virksomhederne. Derfor skal støttesatser og støttebeløb så vidt muligt 

harmoniseres. Særligt på det grønne spor ser sekretariatet et behov for at nedjustere 

støttesatserne for at harmonisere med det digitale spor, jf. bilag 4.1.2.  

 

Ansøgningerne indstilles til tilsagn og betinget tilsagn under forudsætning af, at der 

afklares en række udestående forhold, herunder fx budget, forhåndsgodkendelse, ak-

tiviteter og indikatorer, inden der udstedes endeligt tilsagn. Erhvervsstyrelsen vil gå 

i dialog med erhvervshusene om de konkrete udeståender. 
 

Fælles administrationsmodel 

Erhvervshusene har lagt op til fælles administration på tværs af sporene. Det foreslås, 

at sekretariatet og erhvervshusene indgår i dialog om de interne afregninger mellem 

erhvervshusene med henblik på at sikre, at de bliver ensartede, så alle erhvervshuse 

bliver ligeligt engageret i at udrulle alle spor i virksomhedsprogrammet.   

 

De overordnede udvælgelseskriterier 

Bestyrelsen og strukturfondenes overvågningsudvalg skal godkende de overordnede 

udvælgelseskriterier, som erhvervshusene vil bruge til at vurdere ansøgninger fra 

virksomheder til programmet. Erhvervshusene har foreslået at bruge tre overordnede 

kriterier, jf. bilag 4.1.2.  

 

Udmøntning af 30 mio. kr. fra sommer- og erhvervspakken 

Som led i den sommer- og erhvervspakke, der blev vedtaget af et bredt flertal i Fol-

ketinget den 4. juni 2021, tilføres virksomhedsprogrammet yderligere 30 mio. kr. de-

centrale erhvervsfremmemidler til eksportboost-indsatsen, jf. bilag 4.1.2. Midlerne 

supplerer de 60 mio. kr. REACT-EU-midler, som bestyrelsen har afsat, så der i alt er 

90 mio. kr. til indsatsen. Det foreslås, at bestyrelsen direkte tildeler de ekstra 30 mio. 

kr. til Erhvervshus Sydjylland, der foreslås som tilsagnsmodtager på REACT-EU-

midlerne vedr. eksportboost. Desuden foreslås det, at bestyrelsen undtagelsesvist til-

lader op til 100 pct. støtte med decentrale erhvervsfremmemidler, og at de deltagende 

virksomhedernes rejseudgifter kan støttes som en selvstændig udgiftspost (normalt 

dækkes rejseudgifter af et udokumenteret tillæg). Indstillingen er betinget af, at Fol-

ketingets Finansudvalg godkender aktstykket vedrørende de 30 mio. kr. 

 
Videre proces 

Efter bestyrelsesmødet sendes de overordnede udvælgelseskriterier, som erhvervshu-

sene vil bruge i virksomhedsprogrammet, til godkendelse i strukturfondenes overvåg-

ningsudvalg. Der arbejdes efter, at første ansøgningsrunde kan åbnes i september 

2021.  

 

Kommunikation 

Sekretariatet udsender pressemeddelelse om lanceringen af virksomhedsprogrammet 

forud for den første ansøgningsrunde. Presseindsatsen koordineres med Erhvervsmi-

nisteriet.  

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Godkender to tilsagn (i alt 120 mio. kr.) vedr. digital omstilling, jf. bilag 4.1.3. 

• Godkender to tilsagn (i alt 60 mio. kr.) vedr. genstart af hårdt ramte erhverv, jf. 

bilag 4.1.3. 
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• Betinget godkender to tilsagn vedr. grøn omstilling (i alt 120 mio. kr.), jf. bilag 

4.1.3. Godkendelsen er betinget af, at mindst 90 pct. af REACT-EU-midlerne 

gives som direkte tilskud til virksomhederne, og at støttesatsen til investeringer 

er 25 pct. og 50 pct. til rådgivning (svarende til det digitale spor).  

• Betinget godkender to tilsagn vedr. eksportboost (i alt 60 mio. kr.), jf. bilag 4.1.3. 

Godkendelsen er betinget af, at mindst 90 pct. af REACT-EU-midlerne gives som 

direkte tilskud til virksomhederne.  

• Direkte tildeler 30 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler fra sommer- og er-

hvervspakkens eksportmidler til Erhvervshus Sydjylland som supplement til ek-

sportboost-indsatsen i REACT-EU-regi og undtagelsesvist fraviger de normale 

regler om støttesatser og tilskud til deltagervirksomhedernes rejseudgifter.    

• Betinget godkender et tilsagn vedr. vækstpiloter (50 mio. kr.), jf. bilag 4.1.3. 

Godkendelsen er betinget af, at erhvervshusene leverer en stærkere effektkæde 

med henblik på at forankre de tilførte kompetencer fra vækstpiloterne i virksom-

hederne.  

• Godkender, at sekretariatet og erhvervshusene kan aftale fremtidige justeringer 

af støttesatser og støttebeløb til virksomhederne i de enkelte spor, hvis efter-

spørgslen fra virksomhederne vurderes at kræve det.  

• Godkender de overordnede udvælgelseskriterier, som erhvervshusene vil bruge 

til at vurdere ansøgninger fra virksomheder til programmet.  
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