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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal godkende justering og relancering af SMV:Eksport i Virksomheds-

programmet samt træffe beslutning om udmøntning af en del af Virksomhedspro-

grammets reserve til SMV:Digital og SMV:Grøn.   

 

Baggrund 

På bestyrelsesmødet i juni 2021 besluttede bestyrelsen, at de seks erhvervshuse skulle 

være operatør på Virksomhedsprogrammet (REACT-EU), og at programmet skulle 

indeholde følgende spor (sporene markedsføres som ét samlet program): SMV:Digital 

(120 mio. kr.), SMV:Grøn (120 mio. kr.), SMV:Eksport (60 mio. kr.), SMV:Genstart 

af hårdt ramte erhverv (60 mio. kr.) samt SMV:Vækstpilot (50 mio. kr.). Alle spor er 

lanceret hen over efteråret bortset fra genstartsporet, som afventer afvikling af Om-

stillingspuljen, der blev tilført næsten 180 mio. kr. i regeringens erhvervs- og som-

merpakke.  

 

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om, at det desværre viste sig nødvendigt at 

annullere den første ansøgningsrunde i SMV:Eksport under Virksomhedsprogram-

met, fordi de udbudte ydelser (tilskud til eksportmedarbejdere) ikke var i overens-

stemmelse med EU’s statsstøtteregler. Sekretariatet har efterfølgende drøftet med 

bl.a. erhvervshusene, hvordan der kan lanceres en ny eksportindsats med efterspurgte 

ydelser, som holder sig inden for rammerne af statsstøttereglerne.   

 

De øvrige spor i Virksomhedsprogrammet (SMV:Digital, SMV:Grøn og 

SMV:Vækstpilot) har oplevet stor søgning fra SMV’er i de første ansøgningsrunder 

hen over efteråret. Efterspørgslen har været så stor, at nye ansøgningsrunder af 

SMV:Digital og SMV:Grøn vil kræve, at bestyrelsen tilfører disse to spor ekstra mid-

ler fra den reserve af REACT-EU-midler (i alt 190 mio. kr.), som bestyrelsen tidligere 

har besluttet at holde tilbage.    

 

Løsning 

SMV:Eksport 

Erhvervshus Sydjylland (operatør på SMV:Eksport) har indsendt et forslag til nye 

aktiviteter i SMV:Eksport. Erhvervshus Sydjylland har været i tæt dialog med bl.a. 

DI og de øvrige erhvervshuse om de foreslåede aktiviteter, ligesom Erhvervsstyrelsen 

har bidraget med en vurdering af, om aktiviteterne er i overensstemmelse med EU’s 

statsstøtteregler.  

 

SMV:Eksport medfinansieres dels med REACT-EU-midler (60 mio. kr.), dels med 

erhvervsfremmemidler (30 mio. kr. fra regeringens sommer- og erhvervspakke), der 

udmøntes som decentrale erhvervsfremmemidler. Sidstnævnte giver bedre mulighed 

end REACT-EU-midler for at støtte erhvervsrejser o.lign. Derfor foreslår erhvervs-

husene, jf. bilag 4.3, at de decentrale erhvervsfremmemidler bruges til tilskud til 

SMV’ers individuelle internationalisering ved at yde 50 pct. tilskud til udgifter for-

bundet med messedeltagelse i udlandet eller internationale messer i Danmark, 
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herunder køb af messestand, tilskud til hotel- og rejseomkostninger samt lokal (uden-

landsk) assistance i forbindelse med messedeltagelse. Erhvervshusene forventer, at 

ca. 200 virksomheder vil kunne få tilskud til de nævnte aktiviteter.  

 

Sekretariatet vurderer, at de udbudte ydelser vil være efterspurgte af virksomhederne, 

og at de er velafstemt med de øvrige tilbud i erhvervsfremmesystemet. The Trade 

Council yder støtte til eksportfremstød, men udelukkende til grupper af SMV’ers fæl-

les eksportfremstød. Erhvervshus Sydjylland vil sørge for koordination med The 

Trade Council, så der ikke med SMV:Eksport ydes støtte til virksomheder, som på-

tænker at indgå i fælles eksportfremstød.    

 

REACT-EU-midlerne til SMV:Eksport (60 mio. kr.) foreslår erhvervshusene efter di-

alog med bl.a. DI at anvende til at give tilskud til a) certificeringer/patenter (og til-

knyttet rådgivning), som måtte være nødvendig for at komme ind på et givet eksport-

marked, b) New Customers on our ground (tilskud til danske eksportvirksomheders 

lønudgifter forbundet med besøg fra udenlandske kunder, herunder fx forberedelse af 

præsentationsmesser/events i Danmark) og c) Local business development (engagere 

lokal eksportrådgivning på nye udenlandske markeder, som kan bistå med markeds-

specifik viden mv.). Aktiviteter og støttesatser (25-50 pct.) er uddybet i bilag 4.2. 

Erhvervshusene forventer, at ca. 200 virksomheder vil kunne få tilskud til de nævnte 

aktiviteter.  

 

Sekretariatet vurderer, at ydelserne vil være efterspurgte af SMV’er og ikke indebære 

uhensigtsmæssige overlap med andre ydelser i erhvervsfremmesystemet. Over for 

virksomhederne vil erhvervshusene præsentere og markedsføre de foreslåede til-

skudsmuligheder som ét samlet tilbud i SMV:Eksport (uanset om tilskuddet finansie-

res med REACT-EU-midler eller de decentrale erhvervsfremmemidler). Der vil være 

behov for en endelig statsstøtteafklaring, især af aktiviteterne vedr. New customers 

on our ground. Afklaringen ventes afsluttet inden bestyrelsesmødet den 8. december 

2021.    

 

Udmøntning af en del af Virksomhedsprogrammets reserve 

Bestyrelsen besluttede i 2021 at holde i alt 190 mio. kr. REACT-EU-midler i reserve 

med henblik på at kunne udmønte dem til de mest efterspurgte spor i Virksomheds-

programmet. Siden åbningen i efteråret 2021 har de tre spor SMV:Digital, SMV:Grøn 

og SMV:Vækstpilot modtaget næsten 1.500 ansøgninger, jf. tabel 1.   

 

Tabel 1. Ansøgninger til Virksomhedsprogrammet (medio nov. 2021) 

Spor Antal  

ansøgninger 

Ansøgt tilskud 

(kr.) 

Puljens størrelse 

(kr.) 

SMV:Digital (1. runde) 780 78.000.000 60.000.000 

SMV:Digital (2. runde) 242 40.430.750 42.500.000 

SMV:Grøn 272 44.890.000 60.000.000 

SMV:Vækstpilot 154 29.196.629 50.000.000 

I alt 1.448 192.517.379 212.500.000 
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De seks erhvervshuse er i fuld gang med at læse og vurdere ansøgningerne fra de 

gennemførte ansøgningsrunder. Der er indtil nu udstedt tilsagn til over 600 virksom-

heder. Det samlede måltal for de tre spor i tabel 1 er ca. 2.300 virksomheder. 

 

I SMV:Digital har der været afholdt to ansøgningsrunder i efteråret. En tredje ansøg-

ningsrunde vil kræve, at sporet tilføres flere regionalfondsmidler (tilskud til rådgiv-

ning og investeringer) fra reserven. SMV:Grøn har foreløbig kun afholdt én ansøg-

ningsrunde, men her var efterspørgslen efter kompetenceudvikling så stor, at der vil 

være behov for at tilføre sporet socialfondsmidler fra reserven, hvis kompetenceud-

vikling skal være et tilbud til virksomhederne i næste ansøgningsrunde af SMV:Grøn 

(der er nok regionalfondsmidler til at inkludere tilbud vedr. rådgivning og investerin-

ger i næste ansøgningsrunde). Også SMV:Vækstpilot har oplevet stor søgning, men 

her er der endnu ikke behov for at tilføre ekstra midler.    

 

Erhvervshusene planlægger nye ansøgningsrunder på SMV:Digital og SMV:Grøn i 

januar-februar 2022. Erhvervshusene anfører, at det af hensyn til markedsføring og 

virksomhedernes forberedelse vil være vigtigt at kunne melde ansøgningsrunder ud 

allerede i december 2021, hvilket er baggrunden for, at bestyrelsen forelægges sagen 

på nuværende tidspunkt.      

 

Sekretariatet foreslår efter dialog med erhvervshusene at prioritere 50 mio. kr. regio-

nalfondsmidler fra reserven til Erhvervshus Midtjylland (tilsagnsmodtager på 

SMV:Digital) og 10 mio. kr. socialfondsmidler til Erhvervshus Nordjylland (tilsagns-

modtager på SMV:Grøn). Det vil være tilstrækkeligt til endnu en ansøgningsrunde på 

begge spor.    

 

Hvis bestyrelsen prioriterer 60 mio. kr. fra reserven, vil der være 130 mio. kr. tilbage 

til senere udmøntning. For god ordens skyld erindres om, at alle seks erhvervshuse er 

ligeværdige operatører og bidrager til at udrulle alle spor i Virksomhedsprogrammet, 

men af bevillingsmæssige årsager er kun ét erhvervshus tilsagnsmodtager på hvert 

spor.   

 

Videre proces 

SMV:Eksport: Hvis bestyrelsen godkender de foreslåede aktiviteter, forventer er-

hvervshusene at kunne lancere de første ansøgningsrunder i SMV:Eksport primo 

2022. Bestyrelsen anmodes om at give sekretariatet mandat til umiddelbart efter mø-

det den 8. december 2021 at gå i dialog med Erhvervshus Sydjylland om aktiviteter, 

budget, måltal og foretage endelig statsstøttevurdering. Sekretariatet anmoder endvi-

dere om bemyndigelse til at udstede tilsagn vedr. de decentrale erhvervsfremmemid-

ler til erhvervshuset, selv om der ikke foreligger et endeligt referat fra bestyrelsesmø-

det den 8. december 2021. 

 

Udmøntning af reserven: I første halvår 2022 vil sekretariatet præsentere bestyrelsen 

for et opdateret overblik over virksomhedernes ansøgninger og bevillinger under alle 
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spor i Virksomhedsprogrammet og et forslag til yderligere udmøntninger fra reser-

ven.    

 

Kommunikation 

Sekretariatet udsender pressemeddelelse om tilførslen af ekstra REACT-EU-midler 

til SMV:Digital og SMV:Grøn umiddelbart efter mødet. Genåbningen af 

SMV:Eksport kommunikeres af erhvervshusene.  

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen 

• Godkender, at der gives et tilsagn på 29.995.304,00 kr. decentrale erhvervsfrem-

memidler til Erhvervshus Sydjylland til SMV:Eksport-aktiviteterne beskrevet 

ovenfor og i bilag 4.3. Støtteprocenten er 52,35 pct. Tilsagnet udstedes, inden der 

foreligger endeligt referat af bestyrelsesmødet.  

• Godkender, at aktiviteterne i REACT-EU-delen af SMV:Eksport ændres som be-

skrevet ovenfor og uddybet i bilag 4.2. Tilsagnsbeløbet er uændret, men støtte-

procenten justeres til 47,0 pct.  

• Godkender, at Erhvervshus Midtjyllands tilsagn til SMV:Digital forhøjes med 50 

mio. kr. REACT-EU-regionalfondsmidler.  

• Godkender, at Erhvervshus Nordjyllands tilsagn til SMV:Grøn forhøjes med 10 

mio. kr. REACT-EU-socialfondsmidler. 

• Godkender, at der udsendes pressemeddelelse om de 60 mio. kr. til SMV:Digital 

og SMV:Grøn, inden der foreligger endeligt referat af bestyrelsesmødet.   
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