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Formål
Dette notat beskriver den af Erhvervshus Sydjylland ansøgte model for aktiviteter i SMV:Eksport i Virksomhedsprogrammet. Ansøgningen vedrører 30 mio. kr.
erhvervsfremmemidler fra regeringens sommer- og erhvervspakke. Midlerne
skal udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Tlf.

Baggrund
I forbindelse med Covid-19 pandemien har der været lukket for store dele af
verdens messe-, konference- og kongresaktiviteter, og som en del af sommer- og
erhvervspakken 2021 er der afsat 30 mio. kr. til genstart af SMV’ernes eksportaktiviteter, der skal udmøntes som en del af SMV:Eksport under Virksomhedsprogrammet.
Partnerskabet består af Erhvervshus Nordjylland, Erhvervshus Midtjylland, Erhvervshus Fyn, Erhvervshus Sjælland, Erhvervshus Hovedstadsregionen og Erhvervshus Sydjylland som operatør.
Projektperioden er 15. december 2021 til 30. juni 2023, og der ansøges om et
tilskud på 29.995.304 kr. svarende til 52,35 pct. af de budgetterede støtteberettigede udgifter.
Løsning
Den ansøgte indsats skal hjælpe SMV’erne ved at understøtte deres individuelle
internationalisering ved at yde 50 pct. tilskud til udgifter, der er forbundet med
messedeltagelse på et målmarked eller internationale messer i Danmark. Projektets overordnede målgruppe er SMV’er med eksporterfaring (fra 0-249 ansatte),
som har et ønske eller behov for at få genetableret eller skabt nye internationale
aktiviteter.
Projektet indeholder aktiviteterne: Læsning og screening af ansøgninger, tilsagn
om støtte til messedeltagelse og gennemførsel af kollektive arrangementer (tips
og trick før, under og efter messedeltagelse). Det er forventningen at behandle
400 ansøgninger, give tilskud til 200 virksomheder og få 150 virksomheder til at
deltage i de kollektive forløb.
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Virksomhederne kan søge et variabelt tilskud mellem 100.000 kr. og 200.000
kr., som dækker 50 pct. af deres udgifter. Følgende dækkes:
• Tilskud til køb af messestand
• Tilskud til køb af standopbygning (hos ekstern leverandør)
• Tilskud til rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse på messen
• Tilskud til hotelomkostninger til personale i forbindelse med messen
• Tilskud til lokal assistance i forbindelse med deltagelse på messen
Effekterne af tilskuddet til de 200 virksomheder forventes at være følgende:
Jobs
Omsætning
Nye markeder
I projektperioden
50
50 mio. kr.
20 stk.
1 år efter projektperioden
25
25 mio. kr.
20 stk.
3. år efter projektperioden 75
75 mio. kr.
40 stk.
I alt
150
150 mio. kr.
80 stk.
En risiko for aktivitetsgennemførslen i projektet kan være, at Covid-19 pandemien blusser op igen – lokalt eller globalt, så virksomhederne ikke kan deltage
på messer pga. af restriktioner.
Ansøger angiver selv, at der ikke vil være overlap til øvrige tilbud i erhvervsfremmesystemet, da dette initiativ tager udgangspunkt i SMV’ernes individuelle
internationaliseringsbehov, hvorimod fx Trade Councils fælleseksportfremstød
tager udgangspunkt i en gruppe af SMV’ers behov. Herudover koordineres med
The Trade Council, således at der ikke ydes tilskud til SMV’ers messedeltagelse,
hvor der i forvejen er eller påtænkes fælles eksportfremstød.
Ansøger ønsker en snarlig projektåbning (primo 2022), således at virksomhederne hurtigt kan få gavn af tilskuddet og få opfyldt deres behov. Projektet lanceres som en del af SMV:Eksport under virksomhedsprogrammet (via alle erhvervshusene) og tilbydes alle interesserede SMV’er. Ansøger ønsker et løbende
optag af virksomheder modsat en løsning med ét eller flere ansøgningsvinduer,
da timing og maksimal fleksibilitet er vitalt for de internationalt orienterede virksomheder.
Som statsstøtteordning har ansøger som udgangspunkt valgt de minimis forordningen, men det drøftes med projektet, om der også skal være mulighed for at
anvende den generelle gruppefritagelsesforordning i muligt omfang, da en åbning for flere statsstøtteløsninger gør tilskuddet tilgængelig for en bredere kreds,
der evt. skulle have nået statsstøtteloftet under de minimis (200.000 Euro over
tre regnskabsår).
Konklusion
Det er sekretariatets vurdering, at ansøger i tilstrækkelig grad har koordineret
med andre organisationer, herunder DI, The Trade Council og de øvrige erhvervshuse, for at efterprøve om aktiviteterne vil være tilstrækkeligt attraktive.
Endvidere vurderes den foreslåede økonomi at være tilfredsstillende. Ansøger
forventer at udbetale 27,30 mio. kr. til SMV’erne svarende til 91,01 pct. af
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tilskuddet. Det betyder, at ca. 9 pct. af tilskuddet går til projektgennemførsel,
hvilket svarer til niveauet i den øvrige del af virksomhedsprogrammet.
De foreslåede indsatser vil give SMV’er adgang til et unikt tilbud, og med forankringen under Virksomhedsprogrammet i SMV:Eksport lanceres aktiviteterne
i en ramme, som er kendt blandt både organisationer og virksomheder, hvilket
sikrer en god forankring og understøtter et samlet og stærkt virksomhedsprogram. De indsatser, som påtænkes støttet med de decentrale erhvervsfremmemidler, vurderes at udgøre et godt supplement til de eksportrettede aktiviteter,
som medfinansieres med REACT-EU-midlerne.
Indsatsen er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet d. 15. juni 2021 om at give yderligere tilsagn på op til 30 mio. kr. fra sommerog erhvervspakken til Erhvervshus Sydjylland til boost af Virksomhedsprogrammets eksportspor (SMV:Eksport). Der er foretaget en foreløbig statsstøttevurdering af alle aktiviteter, og de vurderes at være forenelige med EU’s støtteregler.
Sekretariatet vurderer samlet set, at projektet bør opnå tilskud, hvorfor ansøgningen indstilles til tilsagn. Det betyder, at projektet finansieres med 29.995.304 kr.
af de decentrale erhvervsfremmemidler fra sommer- og erhvervspakken, svarende til 52,35 pct. af de støtteberettigede udgifter.
Det indstilles, at sekretariatet bemyndiges til at udstede tilsagn til operatøren,
inden der foreligger et endeligt godkendt referat af bestyrelsesmødet med baggrund i, at bevilling af midler fra sommer- og erhvervspakken skal gives inden
udgangen af 2021.
Det indstilles endvidere, at sekretariatet gives mandat til at fortsætte dialogen
med projektet om tilpasning af aktiviteter og budget, de anvendte statsstøtteløsninger og implementeringen under Virksomhedsprogrammet.

