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Bilag 5.1.2: Udmøntning af reservemidler i Virksomhedsprogrammet 

 

1. Status på virksomhedsprogrammets spor medio dec. 2021 

 

Tabel 1. Status på virksomhedsprogrammets aktive spor medio december 2021 
Spor Antal  

ansøgninger 

Ansøgt  

tilskud (kr.) 

Antal  

bevillinger 

Bevilget  

tilskud (kr.) 

SMV:Digital 

 

1.022 118.780.750 681 79.853.750 

SMV:Grøn 

 

264 42.980.000 160 23.830.000 

SMV:Vækstpilot 

 

246 22.140.000 87 7.830.000 

OBS: Tallene vedrørende bevillinger er ikke endelige, da der fortsat pågår sagsbehand-

ling af modtagne ansøgninger. På SMV:Vækstpilot er der en ekstra tidsforskydning, 

fordi tilskud først bevilges endeligt, når en virksomhed og en vækstpilot er matchet.  

 

SMV:Digital (120 mio. kr. REACT-EU-midler) 

Virkemidler: Rådgivning, investeringer, kompetenceudvikling 

Måltal: Ca. 1.150 virksomheder 

SMV:Digital har i 2021 afholdt to ansøgningsrunder og bevilget tilskud på knap 

80 mio. kr., jf. tabel 1.   

 

SMV:Grøn (120 mio. kr. REACT-EU-midler) 

Virkemidler: Rådgivning, investeringer (inkl. certificeringer), kompetenceud-

vikling 

Måltal: Knap 800 virksomheder 

SMV:Grøn har i 2021 afholdt én ansøgningsrunde og bevilget knap 24 mio. kr., 

jf. tabel 1.  

 

SMV:Vækstpilot (50 mio. kr. REACT) 

Virkemiddel: 50 pct. tilskud til løn (max. 15.000 kr. pr. måned) i op til seks må-

neder 

Måltal: 350 deltagende virksomheder 

SMV:Vækstpilot modtager løbende ansøgninger og har bevilget knap 8 mio. kr., 

jf. tabel 1.  

 

SMV:Eksport (60 mio. kr. REACT-EU-midler og 30 mio. kr. fra som-

mer og erhvervspakken) 
Relanceres januar/februar 2022. 

 

SMV:Genstart (60 mio. kr. REACT-EU-midler) 
Eventuel igangsættelse af denne pulje afventer udrulning af Omstillingspulje (ca. 

90 mio. kr. tilbage fra sommer- og erhvervspakken). 
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2. Erhvervshusenes forslag til udrulning i første halvår 

2022 
På baggrund af erfaringer fra 2021 har erhvervshusene fremsendt forslag til en 

udrulningsplan for første halvår 2022 i virksomhedsprogrammet, jf. tabel 2. Mål-

tallene i tabellen relaterer sig til de midler, som er tilbage fra de hidtidige tilde-

linger, inkl. december-tildelingen fra reserven, samt erhvervshusenes forslag til 

tilførsel af ekstra midler.  

 

Tabel 2. Erhvervshusenes forslag til udrulningsplan for første halvår 2022  

i Virksomhedsprogrammet 

Spor 
Forventet antal 

virksomheder 
Puljestørrelse (kr.) 

SMV:Digital  

(med resterende midler (75 mio. kr.) og 72,5 

mio. kr. ekstra fra reserven)* 

  

Lille voucher (25 tkr), januar 500 12.500.000 

Lille voucher (25 tkr) til digital bogføring samt 

digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, 

marts 

200 5.000.000 

Stor voucher (250 tkr) til investering, april 200 50.000.000 

Voucher på 100 tkr til rådgivning, maj 800 80.000.000 

SMV:Digital i alt 1.700 147.500.000 

SMV:Grøn  

(med resterende midler (86 mio. kr.) og 60 

mio. kr. ekstra fra reserven) 

  

Lille og stor voucher (50 og150 tkr) til rådgiv-

ning, investering, kompetencer (januar) 
535 96.000.000 

Lille og stor voucher (50 og150 tkr) til rådgiv-

ning, investering (april og juni) 
280 50.000.000 

SMV:Grøn i alt 815 146.000.000 

SMV:Vækstpilot 

(med resterende midler (42 mio. kr.) og 25 

mio. kr. ekstra fra reserven) 

  

Løntilskud til vækstpilot (max 90.000 kr.)  

(er åben – ingen ansøgningsfrist)  
475 67.000.000 

SMV:Eksport 

(uden ekstra midler fra reserven) 
  

Tilskud til messer, rådgivning mv.   

(åbner jan./feb. 2022 – ingen ansøgningsfrist) 
400 90.000.000 

* Den præcise fordeling af midler på ansøgningsrunder under SMV:Digital fastlægges 

efter dialog med SMV:Boardet tilknyttet SMV:Digital. 
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