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Formål 

Bestyrelsen har reserveret 55 mio. kr. REACT-EU-midler under Virksomhedspro-

grammet til SMV:Genstart (omstillingsmidler til særlig hårdt ramte erhverv). Efter-

spørgslen efter midler fra Omstillingspuljen er imidlertid ikke længere særlig stor. 

Bestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til omprioritering af de 55 mio. kr. til 

SMV:Grøn og SMV:Eksport. 

 

Baggrund 

Virksomhedsprogrammet blev igangsat efteråret 2021. Programmet understøtter 

virksomhedernes grønne og digitale omstilling samt internationalisering gennem tre 

virkemidler: tilskud til rådgivning, tilskud til investeringer i maskiner, udstyr, soft-

ware, certificeringer mv. samt kompetenceudvikling.  Der er afsat i alt 600 mio. kr. 

REACT-EU-midler til Virksomhedsprogrammet. På bestyrelsesmødet i juni 2021 be-

sluttede bestyrelsen, at de seks erhvervshuse skulle være operatører på Virksomheds-

programmet (REACT-EU), og at programmet skulle indeholde følgende spor:  

 

Tabel 1. Spor i Virksomhedsprogrammet  
SMV:Digital SMV:Grøn SMV:Genstart SMV:Vækstpilot SMV:Eksport Reserve  
120 mio. kr. 120 mio. kr. 60 mio. kr. 50 mio. kr. 60 mio. kr. 190 mio. kr. 

 

SMV:Grøn, SMV:Digital og SMV:Vækstpilot blev lanceret hen over efteråret 2021, 

og eksportsporet blev relanceret i marts 2022.  

 

På baggrund af efterspørgslen i de første ansøgningsrunder besluttede bestyrelsen i 

december 2021 og februar 2022 at fordele de 190 mio. kr. fra reserven på de enkelte 

spor i Virksomhedsprogrammet med følgende fordeling: 

 

Tabel 2. Fordeling af de 190 mio. kr. fra reserven til spor i Virksomhedsprogrammet 
SMV:Digital SMV:Grøn SMV:Vækstpilot 

120 mio. kr. 60 mio. kr. 15 mio. kr. 

 

Udover fordelingen af reserven (REACT-EU-midler) blev der tilført 30 mio. kr. fra 

regeringens sommer- og erhvervspakke (finanslovsmidler) til SMV:Eksport. Bilag 

7.2.2 indeholder en status pr. medio marts 2022 over ansøgninger og bevillinger i de 

fire spor fordelt på hhv. brancher og virksomhedernes størrelse. Appendiks 7.2.a in-

deholder en kendskabsanalyse fra bestyrelsens Virksomhedspanel, hvor panelet er 

blevet spurgt ind til kendskab og deltagelse i tre af Virksomhedsprogrammets spor 

(SMV:Digital, SMV:Grøn og SMV:Vækstpilot).  

 

Det sidste spor – SMV:Genstart – har afventet afviklingen af Omstillingspuljen, der 

blev tilført næsten 180 mio. kr. i regeringens sommer- og erhvervspakke 2021. Om-

stillingspuljen har netop afsluttet fjerde ansøgningsrunde, og erhvervshusene kan 

konstatere, at efterspørgslen fra målgruppens virksomheder ikke længere står mål 

med de udbudte midler i puljen. I den seneste ansøgningsrunde var der 71 mio. kr. i 

puljen, men erhvervshusene forventer kun at give tilsagn for ca. 50 mio. kr. Hertil 

kommer, at der forventes at være forholdsvis store tilbageløb af midler fra de tidligere 

ansøgningsrunder (altså midler, som virksomhederne ikke har anvendt). 
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Det er på den baggrund både erhvervshusenes og sekretariatets vurdering, at der ikke 

er behov for at anvende REACT-midler til SMV:Genstart og den omstillingsindsats 

for erhverv, der er særlig hårdt ramte af COVID-19, som er indeholdt heri. Der vur-

deres derfor – som varslet på bestyrelsesmødet i februar 2022 – behov for at omprio-

ritere de midler, som bestyrelsen oprindeligt afsatte til SMV:Genstart.  

 

Løsning 
På bestyrelsesmødet i februar omprioriterede bestyrelsen 5 mio. kr. REACT-EU-

socialfondsmidler fra SMV:Genstart til SMV:Vækstpilot. Det foreslås, at de tilbage-

værende 55 mio. kr. REACT-EU-regionalfondsmidler til SMV:Genstart ompriorite-

res til SMV:Grøn og SMV:Eksport. 

 

Ruslands invasion af Ukraine har også ramt dansk erhvervsliv. Virksomhederne står 

over for stigende priser på fossile brændstoffer, øget cybertrussel, usikre eksportmar-

keder samt en generel usikkerhed i leverancer og priser på det globale marked.  

 

Cybertruslen har Virksomhedsprogrammet allerede bidraget til at imødegå, idet der i 

marts er annonceret en ansøgningsrunde i SMV:Digital vedrørende digital sikkerhed 

og ansvarlig dataanvendelse, hvor virksomheder kan få en tilskudsvoucher på 50.000 

kr. til privat rådgivning. Sekretariatet vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er 

behov for yderligere midler til SMV:Digital.  

 

I SMV:Eksport er der inden for rammerne af det eksisterende tilsagn (i alt 90 mio. 

kr.) midler til at yde tilskud til danske virksomheder, der som følge af Ukraine-krisen 

har et øget behov for eksportrådgivning og omstilling til nye markeder. SMV:Eksport 

har fået en tilfredsstillende start efter relanceringen den 1. marts 2022. Der er medio 

april 2022 indsendt ca. 300 ansøgninger for et samlet beløb på knap 70 mio. kr. Er-

hvervshus Sydjylland (tovholder på SMV:Eksport) vurderer, at der vil være efter-

spørgsel efter flere midler end de allerede afsatte 90 mio. kr.  

 

Også SMV:Grøn har, jf. bilag 7.2.2, oplevet stor efterspørgsel fra SMV’er. SMV:Grøn 

er velegnet til at imødekomme virksomhedernes forstærkede behov for omstilling til 

alternative energikilder og gøre sig mere uafhængig af fossile brændsler, inkl. bl.a. 

naturgas. I SMV:Grøn vil det fx være muligt for virksomheder at få tilskud til kon-

krete grønne investeringer i varmepumper og solceller. I lyset af det forstærkede be-

hov for omstilling til vedvarende energikilder vurderer både sekretariatet og er-

hvervshusene, at der i kommende ansøgningsrunder vil være efterspørgsel efter både 

de resterende 35 mio. kr. til SMV:Grøn og yderligere midler, som kan omprioriteres 

til SMV:Grøn fra SMV:Genstart.  

 

Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at en eventuel omfordeling af midler først og 

fremmest skulle prioritere SMV:Grøn. Den store efterspørgsel efter SMV:Eksport kan 

dog give grund til at prioritere dette spor også. Sekretariatet foreslår, at de 55 mio. kr. 

fra SMV:Genstart omprioriteres med 40 mio. kr. til SMV:Grøn og 15 mio. kr. til 

SMV:Eksport. 

 

Videre proces 

Hvis bestyrelsen godkender omfordeling af midlerne i Virksomhedsprogrammet, vil 

erhvervshusene kunne udvide fremtidige ansøgningsrunder i SMV:Grøn og 

SMV:Eksport med samlet 55 mio. kr.  
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Kommunikation 

Sekretariatet foreslår at udsende pressemeddelelse om tilførslen af ekstra REACT-

EU-midler til SMV:Grøn og SMV:Eksport umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Godkender at omprioritere 55 mio. kr. REACT-EU-regionalfondsmidler fra 

SMV:Genstart til SMV:Grøn og SMV:Eksport som følger: 

o Erhvervshus Nordjyllands tilsagn til SMV:Grøn forhøjes med 40 mio. kr. 

o Erhvervshus Sydjyllands tilsagn til SMV:Eksport forhøjes med 15 mio. kr. 

• Godkender, at der udsendes pressemeddelelse om omprioriteringen, inden der 

foreligger endeligt referat af bestyrelsesmødet. 
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