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Bilag 4.2:  SMV:Eksport - REACT-EU 

 

Formål 

Der skal tages stilling til aktivitetsændring på den del af SMV:Eksport, som fi-

nansieres med REACT-EU-midler (60 mio. kr.). 

 

Baggrund 

I lyset af de identificerede statsstøtteudfordringer med at give tilskud til midler-

tidig ansættelse af eksportmedarbejdere har tilsagnsmodtageren på 

SMV:Eksport (Erhvervshus Sydjylland) fremsendt ændringsønsker til sekretari-

atet med henblik på at genetablere et virkningsfuldt eksporttilbud til danske 

SMV’er, der er blevet ramt af covid-19 situationen. 

 

Erhvervshus Sydjylland, sekretariatet og DI, Trade Council m.fl. har løbende ført 

drøftelser om de muligheder, der er inden for den gældende statsstøtteramme, og 

har løbende spejlet disse muligheder op imod det behov, der vurderes at være 

hos de små og mellemstore virksomheder.  

 

Erhvervshus Sydjylland redegør for tre ønskede hovedaktiviteter, der vil under-

støtte det effektive eksportsalg og sikre et godt eksportfundament. Det gavner 

virksomhederne på lang sigt derved, at aktiviteterne skaber muligheden for til-

pasning af såvel viden, strategier, produkter, services m.v. med henblik på effek-

tiv lancering på et nyt marked. De tre aktiviteter kan anvendes successivt, hvor 

virksomhederne kan arbejde sig fra forberedelse, over skabelse af relationer og 

netværk til lokal implementering.   

 

De foreslåede aktiviteter er: 

 

1) Tilskud til certificering/patent og rådgivning i forbindelse med certifice-

ring. Hvad angår certificeringer kan der være behov for fx FSCE, TÜV, ISO, 

Ökotex, SA8000, BSCI e.l. for at kunne komme ind på et givent marked. Hvad 

angår patent og varemærker kan der være behov for internationale varemærke-

registreringer, registrering af patenter på nye eksportmarkeder, rådgivning i for-

beredelsesfasen før certificering eller patentregistrering og testaktiviteter. Det 

foreslås at give 25 pct. i tilskud af op til 200.000 kr. til ansøgningsgebyr og/eller 

audit i forbindelse med certificering eller ansøgning om patent, og 50 pct. i til-

skud af op til 500.000 kr. til rådgivning til forberedelse i forbindelse med certi-

ficering/patent. Det bemærkes at patentvoucheren fra Patent- og 



 

   

 

2/3 

 

 

Varemærkestyrelsen tilbyder 75 pct. i tilbud op til 100.000 kr. Den er pt. lukket 

pga. stor interesse. 

 

2) New Customers on our ground – inhouse messer. Her er tale om en aktivi-

tet, der – modsat eksportrejser eller messedeltagelse – skal understøtte relations-

fremmende aktiviteter i Danmark. Potentielle kunder kan komme tættere på dan-

ske virksomheder via lokale virksomhedsbesøg, hvor formålet er at knytte de 

potentielle kunder tættere til den danske virksomhed, produktionen og den dan-

ske kultur. Hermed ønskes det at støtte forberedelse og gennemførsel af relati-

onsfremmende eksportaktiviteter i Danmark, herunder præsentationsmes-

ser/events, aktiviteter i forbindelse med besøg fra nye eksportkunder og aktivi-

teter i forbindelse med lancering af nye eksportrettede produkter/prototyper. Det 

foreslås at støtte danske virksomheders timer med 50 pct. i tilskud af op til 

500.000 kr. 

 

3) Local business development – lokal assistance på nyt marked. Her er tale 

om muligheden for at engagere lokal eksportrådgivning på nye markeder, der 

kan være med til at sikre markedsspecifik viden, som igen vil være med til at 

gøre produktlanceringer til en succes. Det foreslås at støtte virksomhedens ud-

gifter til lokal rådgivning med 50 pct. i tilskud op til 500.000 kr. 

 

Erhvervshus Sydjylland vurderer, at de tre aktiviteter ikke har overlap til øvrige 

initiativer i erhvervsfremmesystemet, og at det er muligt at finde interesserede 

virksomheder til at deltage i tilbuddene i programmet også inden fristen for udløb 

af projektmidlerne (medio 2023). Det vurderes, at 400 virksomheder skal kon-

taktes for at nå et mål om, at 200 virksomheder får tilskud via denne del af 

SMV:Eksport. 

 

Det samlede projektbudget foreslås hævet fra tidligere 103.559.150 kr. til 

111.640.000 kr. Forøgelsen finansieres af en forøget kontant medfinansiering fra 

virksomhederne, som er nødvendig, hvor der fx kun gives 25 pct. i tilskud. Det 

samlede tilskudsbeløb til projektet er stort set det samme, men i og med udgif-

terne forøges reduceres EU-støtteprocenten til projektet fra 53,77 pct. til 46,95 

pct.  

  

Løsning 

Sekretariatet foreslår, at ovenstående løsning, som er fremkommet i samarbejde 

mellem de seks erhvervshuse og med sparring og input fra DI, Trade Council 

m.fl., implementeres som en del af åbningen af SMV:Eksport primo 2022, for-

udsat at en endelig vurdering viser, at det er muligt inden for de givne rammer i 

REACT-programmet, støtteberettigelsesreglerne og statsstøtteordningerne. Det 

skal bemærkes, at der ikke er ændringer til tidsramme eller tilsagnsstørrelse. 

 

Endvidere bemærkes, at ovenstående kun vedrører regionalfondsindsatsen (55 

mio. kr. REACT-EU-midler). Der er ingen ændringer til socialfondsindsatsen (5 

mio. kr. REACT-EU-midler), hvor der implementeres tilbud om kompetenceud-

vikling til virksomhederne sideløbende med ovenstående.  
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Ovenstående vedrører ej heller eksportindsatsen, som Erhvervshus Syddanmark 

foreslår finansieret med decentrale erhvervsfremmemidler fra Sommer- og Er-

hvervspakken (se bilag 4.3). De samlede eksporttilbud markedsføres under ét i 

SMV:Eksport under Virksomhedsprogrammet, og samme virksomhed kan i 

princippet modtage tilskud fra både de REACT-EU-finansierede aktiviteter og 

aktiviteter finansieret med decentrale erhvervsfremmemidler. 

 

Sekretariatet indstiller derfor, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse godken-

der de foreslåede projektændringer. Herudover indstilles, at sekretariatet bemyn-

diges til yderligere legalitetskontrol af aktiviteterne samt til at tilpasse såvel mål-

tal og budget til de nye aktiviteter. 
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