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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af virksomhedsprogrammets re-

serve. 

 

Baggrund 

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

være operatører 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:Vækstpilot (50 mio. kr.), SMV:Eksport 

(60 mio. kr.) samt SMV:Genstart af hårdt ramte erhverv (60 mio. kr.). De tre først-

nævnte spor blev lanceret hen over efteråret 2021, og eksportsporet relanceres i ja-

nuar/februar 2022. Genstartsporet afventer afvikling af Omstillingspuljen, der blev 

tilført næsten 180 mio. kr. i regeringens sommer- og erhvervspakke.  

 

Som bestyrelsen blev orienteret om på bestyrelsesmødet den 8. december 2021, har 

særligt sporene SMV:Digital og SMV:Grøn oplevet stor søgning fra SMV’er i de før-

ste ansøgningsrunder (bilag 5.1.2) viser en oversigt over ansøgninger og afgivne til-

sagn til virksomheder på de enkelte spor). På den baggrund besluttede bestyrelsen på 

december-mødet at tilføre de to spor i alt 60 mio. kr. REACT-EU-midler ekstra til 

brug for ansøgningsrunder i januar 2022. Dermed er der på nuværende tidspunkt 130 

mio. kr. REACT-EU-midler tilbage i reserven, fordelt på 120 mio. kr. regionalfonds-

midler (tilskud til rådgivning og investeringer) og 10 mio. kr. socialfondsmidler (til-

skud til kompetenceudvikling).  

 

Siden bestyrelsesmødet i december har erhvervshusene udarbejdet en samlet plan for, 

hvordan de fire spor i virksomhedsprogrammet kan udrulles i første halvår 2022. Det 

er et krav fra EU, at REACT-EU-midlerne skal være brugt og afregnet senest 30. juni 

2023. Erhvervshusene oplyser, at det kan tage op til ét år for en virksomhed at gen-

nemføre et forløb, hvorfor alle midler bør være annonceret til virksomhederne i an-

søgningsrunder i løbet af første halvår 2022 (og allersenest i august 2022).   

 

Erhvervshusene oplyser endvidere, at det af hensyn til virksomhedernes forberedelse 

af ansøgninger samt en målrettet markedsføring af virksomhedsprogrammet vil være 

en meget stor fordel at kunne annoncere alle ansøgningsrunder i 2022 snarest muligt. 

Det er baggrunden for, at bestyrelsen forelægges udmøntning af den resterende re-

serve på nuværende tidspunkt.  

 

Løsning 
Bilag 5.1.2 indeholder erhvervshusenes forslag til ansøgningsrunder i de enkelte spor, 

inkl. hvor mange tilskudsmidler erhvervshusene vurderer at kunne udmønte i de en-

kelte ansøgningsrunder.  

 

SMV:Digital forventer i løbet af første halvår 2022 at kunne gennemføre fire ansøg-

ningsrunder med hver deres individuelle fokus. De planlagte ansøgningsrunder vil 

kræve, at sporet tilføres 72,5 mio. kr. ekstra REACT-EU-regionalfondsmidler fra re-

serven. Hermed vil der være 147,5 mio. kr. til ansøgningsrunder i første halvår, idet 

bestyrelsen tilførte 50 mio. kr. til SMV:Digital på december-mødet, og der resterer 

25 mio. kr. fra den første tildeling, som endnu ikke er udmøntet.  
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SMV:Grøn forventer at kunne udmønte sine tilbageværende tilskudsmidler (86 mio. 

kr.) på én ansøgningsrunde startende i januar 2022, da erhvervshusene venter en mar-

kant større efterspørgsel sammenlignet med den første ansøgningsrunde som følge af 

en øget kendskabsgrad til SMV:Grøn og styrket kommunikation. Erhvervshusene har 

revurderet behovet og mener i den kommende ansøgningsrunde (januar) at kunne af-

sætte 10 mio. kr. ekstra socialfondsmidler ud over de 10 mio. kr., som bestyrelsen 

tilførte sporet i december 2021. Endvidere mener erhvervshusene at kunne udmønte 

50 mio. kr. regionalfondsmidler fra reserven i ansøgningsrunder i april og juni. Det 

svarer sammenlagt til 146 mio. kr. fordelt på tre ansøgningsrunder, jf. bilag 5.1.2.  

 

SMV:Vækstpilot, som åbnede i efteråret 2021, fortsætter med løbende ansøgnings-

runder. Sporet har oplevet en stor virksomhedsinteresse, og erhvervshusene vurderer, 

at de i første halvår 2022 vil kunne afsætte 25 mio. kr. oven i de 42 mio. kr., som er 

tilbage fra den oprindelige bevilling, dvs. i alt 67 mio. kr. i 2022.   

 

SMV:Eksport planlægger erhvervshusene at relancere i januar/februar 2022 med de 

nye ydelser, som bestyrelsen godkendte på december-mødet. Der er i alt 90 mio. kr. 

til rådighed.  

 

Som tidligere aftalt med bestyrelsen, er det sidste spor i virksomhedsprogrammet, 

SMV:Omstilling (60 mio. kr.), ikke igangsat endnu, fordi det afventer afvikling af 

Omstillingspuljen, som regeringen afsatte 178 mio. kr. til i sommer- og erhvervspak-

ken. Der er stadig næsten 90 mio. kr. af de 178 mio. kr. tilbage, hvorfor erhvervshu-

sene pt. ikke vurderer det relevant at bruge REACT-EU-midler på SMV:Omstilling i 

virksomhedsprogrammet.     

 

Sekretariatets vurdering 

De 120 mio. kr. regionalfondsmidler, som er tilbage i reserven, foreslår sekretariatet 

fordelt, som foreslået af erhvervshusene, dvs. 50 mio. kr. til SMV:Grøn og 70 mio. 

kr. til SMV:Digital (helt præcist har erhvervshusene efterspurgt 72,5 mio. kr. til 

SMV:Digital, hvilket der imidlertid ikke er nok midler til at imødekomme).   

 

Erhvervshusenes forslag om 10 og 25 mio. kr. ekstra socialfondsmidler til henholds-

vis SMV:Grøn og SMV:Vækstpilot kan ikke imødekommes fuldt ud, idet der kun er 

10 mio. kr. socialfondsmidler tilbage i reserven. Reserven foreslås dog løftet til 15 

mio. kr. ved at overføre de 5 mio. kr. midler til kompetenceudvikling fra socialfon-

den, som pt. er afsat til SMV:Omstilling. Erhvervshusene har oplyst, at der i Omstil-

lingspuljen kun har været meget beskeden efterspørgsel efter kompetenceudvikling, 

så dette vurderes at understøtte en mere hensigtsmæssig anvendelse.  Det foreslås, at 

de 15 mio. kr. tildeles SMV:Vækstpilot, idet socialfondsmidlerne er den eneste finan-

sieringskilde for SMV:Vækstpilot (de øvrige spor kan også finansieres med regional-

fondsmidler). SMV:Grøn modtog 10 mio. kr. socialfondsmidler fra reserven på mødet 

i december 2021, og samtidig lægges op til en ny annoncering i foråret 2022 vedr. 

grønne kompetencer, jf. bilag 5.4.2. 

 

Med den foreslåede udmøntning af reserven ventes i alt over 4.000 virksomheder at 

have deltaget i virksomhedsprogrammet, når det er endeligt afsluttet (ekskl. midlerne, 

som pt. er afsat til SMV:Omstilling). Dette er lidt flere end oprindeligt ventet, da be-

styrelsen tildelte de første midler i juni 2021. 
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Videre proces 

Hvis bestyrelsen godkender udmøntningen af reserven, vil erhvervshusene kunne ud-

rulle virksomhedsprogrammet, som beskrevet ovenfor og vist i bilag 5.1.2 (dog med 

10 mio. kr. færre socialfondsmidler til henholdsvis SMV:Grøn og SMV:Vækstpilot 

end efterspurgt af erhvervshusene).  

 

Det bemærkes, at selv om alle REACT-EU-midlerne udbydes i løbet af første halvår 

2022, vil der være tilbud til virksomhederne i andet halvår 2022. SMV:Digital har 

finanslovsmidler, som udbydes i andet halvår 2022. SMV:Eksport og 

SMV:Vækstpilot, som kører med åbne ansøgningsrunder, vil forventeligt også have 

midler tilbage i efteråret 2022. På det grønne område vil der, som nævnt, være nye 

tilbud fra den kommende annoncering vedr. kompetenceudvikling, jf. bilag 5.4.2. 

Hertil kommer, at bestyrelsens udmøntningsplan for 2022 indeholder et nyt virksom-

hedsprogram, som kan tage over, når det nuværende virksomhedsprogram afsluttes 

endeligt i 2023.   

 

Kommunikation 

Sekretariatet foreslår at udsende pressemeddelelse om tilførslen af ekstra REACT-

EU-midler til SMV:Grøn, SMV:Digital og SMV:Vækstpilot umiddelbart efter mødet. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Godkender, at Erhvervshus Midtjyllands tilsagn til SMV:Digital forhøjes med 70 

mio. kr. REACT-EU-regionalfondsmidler.  

• Godkender, at Erhvervshus Nordjyllands tilsagn til SMV:Grøn forhøjes med 50 

mio. kr. REACT-EU-regionalfondsmidler. 

• Godkender, at Erhvervshus Sjællands tilsagn til SMV:Vækstpilot forhøjes med 15 

mio. kr. REACT-EU-Socialfondsmidler. 5 mio. kr. af de 15 mio. kr. overføres til 

SMV:Vækstpilot fra SMV:Omstilling.  

• Godkender, at der udsendes pressemeddelelse om de 135 mio. kr. til 

SMV:Digital, SMV:Grøn og SMV:Vækstpilot, inden der foreligger endeligt refe-

rat af bestyrelsesmødet. 
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