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Digitalisering 
Danmark er et af de mest digitale lande i verden ifølge Erhvervsministeriets Redegørelse om 

Danmarks Digitale Vækst 2021. Eksempelvis viser en opgørelse fra Eurostat, at Danmark i 2020 var 

det tredje mest digitale samfund i EU, kun overgået af Finland og Sverige. Danmark lå dog nr. 1 ved 

seneste Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst 2019. Digitaliseringen understøtter innovation, 

produktivitet og konkurrenceevne i virksomhederne og har derfor i sidste ende betydning for velstand 

og velfærd.  

 

Danmark ligger dog lidt efter sammenlignelige lande, når det kommer til anvendelsen af mere 

avanceret digital teknologi som kunstig intelligens og ”Internet of Things”. Der er også tegn på, at 

sammenlignelige lande er længere fremme på avancerede digitale kompetencer og har en højere 

tilgængelighed af fx IT-specialister. Når det gælder anvendelsen af mere avancerede teknologier, er 

forskellen mellem små og store virksomheder blevet større de senere år. Der kan således være behov 

for indsatser, der får SMV’erne tilstrækkeligt i gang med digital omstilling. I en international 

sammenhæng er de danske SMV’er dog generelt mere digitale end EU-gennemsnittet. 

 

Regeringens Digitaliseringspartnerskab har i oktober 2021 afleveret anbefalinger til, hvordan 

Danmark bedst udnytter den digitale omstilling. Digitaliseringspartnerskabet har anbefalet 46 

konkrete tiltag for at løfte Danmarks digitalisering, herunder anbefales bl.a. et indsatsområde for øget 

vækst og eksport gennem verdens mest digitale og produktive virksomheder. Hertil peges bl.a. på fire 

fundamenter for den digitale udvikling: digitale kompetencer, øget og ansvarlig anvendelse af data, 

stærk cybersikkerhed og tidssvarende digital infrastruktur. Regionalfondsprogrammet kan bidrage til 

at følge op på en lang række af anbefalingerne.  

 



 

Som det fremgår af Europa-Kommissionens landerapport fra 2019 har Danmark behov for at 

investere i yderligere digitalisering af SMV’erne, men også behov for at investere i udviklingen af 

nye digitale løsninger. Danske virksomheder er langt fremme, når det gælder de basale digitale 

teknologier (fx regnskab, administration, salg og drift) og anvendelse af industrirobotter.  

 

På den baggrund anvendes Regionalfonden i 2021-2027 først og fremmest til at investere i 

udviklingen af nye digitale teknologier og i SMV’ernes anvendelse af avancerede teknologier, 

herunder de digitale.  

 

Danske virksomheders generelt høje digitale niveau udvikles og understøttes dog også gennem 

Regionalfonden ved investeringer i nye offentlige, digitale løsninger til gavn for SMV’er.  

 

I dag er virksomheders håndtering af data, som skal leveres til det offentlige eller som følge af krav 

fra det offentlige, præget af tunge manuelle processer, som er kilde til fejl, og som er en barriere for 

effektiv myndighedskontrol. Det er tidskrævende for både virksomheder og myndigheder. Der er 

behov for at igangsætte en række initiativer til at understøtte små og mellemstore virksomheders 

potentiale for yderligere digitalisering og bane vejen for automatiseret brug af finansielle og grønne 

data. Det vil skabe byrdelettelser for SMV’er, styrke deres konkurrenceevne, gøre dem robuste over 

for kommende krav til dokumentation af produkters miljø- og klimapåvirkning samt muliggøre en 

markedsdrevet grøn og cirkulær omstilling. 

 

Udbudsområdet har væsentlige digitale udfordringer, som bl.a. gør det vanskeligere for særligt små 

virksomheder at byde på offentlige opgaver. Virksomhederne bør ikke bruge unødvendig tid på at 

afgive tilbud. Offentlige digitale løsninger vurderes at kunne mindske barriererne for virksomheders 

adgang til udbud. Smidiggørelsen kan blandt andet tage udgangspunkt i at styrke mulighederne for 

datagenbrug, stordriftsfordele og lavere transaktionsomkostninger for både ordre- og tilbudsgivere. 
 

Prioritet 1 Innovation, konkurrenceevne og digitalisering 
 

1.2 Digitale løsninger der gør SMV’er stærkere 
ii) at udnytte fordelene ved digitalisering for borgere, virksomheder og regeringer 

 

Fondenes interventioner 

Tilknyttede aktionstyper 

Danmark ligger ifølge landerapporten for 2019 højt i EU med hensyn til virksomheders anvendelse 

af digitale teknologier. Der er dog fortsat uudnyttede potentialer. Særligt SMV’erne halter efter i 

anvendelsen. SMV’er er generelt mindre digitale og automatiserede end store virksomheder. 

Udviklingen af offentlige it-løsninger, som letter de administrative byder for SMV’er, kan være med 

til at drive SMV’ernes anvendelse af digitale og avancerede teknologier.  

 

Indsatstyperne nedenfor er vurderet som forenelige med DNSH-princippet, da de på grund af deres 

karakter ikke forventes at have nogen væsentlig negativ miljøpåvirkning. 
 

Indsatstyper 

 



 

A. Offentlige aktørers udvikling af nationale it-løsninger 

[Indsatstype A er udeladt, da det ikke er relevant for aktuelle annonceringsrunder] 

 

B. Digital erhvervsfremme 

Erhvervsstyrelsen fører en fællesoffentlig digital platform, jf. lov om erhvervsfremme, der har til 

formål at gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet let tilgængelig for 

virksomheder. Platformen skal bl.a. indeholde et overblik over erhvervsfremmesystemets tilbud samt 

information, vejledning og erhvervsserviceydelser, der knytter sig til opstart, drift og udvikling af 

virksomhed. Dermed skal platformen forstærke de effekter, som iværksættere og etablerede 

virksomheder i dag opnår ved at komme i kontakt med det offentlige erhvervsfremmesystem. 

 

Den Digitale Erhvervsfremmeplatform skal i højere udstrækning medvirke til digitalsering af den 

erhvervsfremmende indsats blandt en bredere skare af aktører i ”erhvervsfremme-økosystemet” til 

gavn for dansk erhvervsliv.  

 

Derfor er den Digitale Erhvervsfremmeplatform blevet videreudbygget således, at den i dag kan 

fungere som ”stikkontakt” for digitale redskaber, der kan bygges og driftes af en bred skare af aktører 

med erhvervsfremmende virke. De digitale redskaber kaldes også for ”tredjeparts-applikationer”. En 

applikation er en selvstændig it-komponent, der afvikler afgrænset indhold på Virksomhedsguiden 

og/eller en anden hjemmeside knyttet til den Digitale Erhvervsfremmeplatform. 

 

Regionalfonden kan under denne prioritet støtte indsatser, hvor aktører i erhvervsfremmesystemet 

udvikler digitale redskaber, interaktive guides mv. til dansk erhvervsliv med henblik på at skabe 

erhvervsfremmende effekter. De digitale redskaber, interaktive guides mv. skal placeres på den 

Digitale Erhvervsfremmeplatform med henblik på at målrette redskaberne til så mange danske 

virksomheder som muligt.  

 

Tredjepartsapplikationer på Virksomhedsguiden skal have en erhvervsfremmende og almennyttig 

karakter. Det vil sige, at indholdet og funktionaliteten skal være rettet mod virksomheder med henblik 

på at styrke information og viden om opstart, drift og udvikling af virksomhed. 

 

Indholdet og funktionaliteten må ikke direkte eller indirekte anprise bestemte kommercielle produkter 

eller aktiviteter på markedsvilkår. 

 

Indholdet og funktionaliteten skal tilrettelægges således, at det er åbent og inkluderende uden 

bindinger for målgruppen. 

 

Nedenfor beskrives krav til indholdet og funktionaliteten i tredjeparts-applikationer. Alle krav skal 

være opfyldt for at modtage støtte.  
 

Skal have et selvstændigt virke med begrænset back-linking 

Det er centralt, at tredjeparts-applikationen i sig selv udgør en ydelse/service, som brugeren får en 

direkte nytte af. Det vil sige, at applikationen skal have et selvstændigt virke, hvor det ikke er en 

forudsætning for resultatet, at brugerne skal navigere videre til anden hjemmeside eller lignende. Der 

må gerne i moderat omfang linkes til digitale ydelser uden for applikationen, men disse links skal 

have en supplerende karakter. 



 

 

Skal have interaktive elementer 

Tredjeparts-applikationer skal have et interaktivt element. Det vil sige, at brugerne skal kunne have 

interaktion med indholdet. Det kan være en klikbar guide, et beregningsværktøj og lignende. 

 

Skal være kompatibel med gældende semantik og klassifikation på Virksomhedsguiden 

Begreber og definitioner i tredjeparts-applikationernes indhold skal anvendes på samme måde som 

på Virksomhedsguiden. Det gælder fx begreber og definitioner af selskaber eller finansieringsformer. 

 

Hvis applikationen ønsker at anvende en form for emneklassifikation, er det alene tilladt at anvende 

emneklassifikationen fra Virksomhedsguiden. 

 

Applikationen skal naturligvis også overholde gældende dansk og EU-ret om ligestilling, inklusion 

og forskelsbehandling. 

 
 

De vigtigste målgrupper  

Målgruppen for de udviklede digitale værktøjer, dvs. de forventede brugere, skal være danske 

virksomheder og iværksættere samt erhvervsfremmeaktører.  

 

Det er en grundlæggende forudsætning for støtte, at aktører, der får til opgave at udvikle og drifte 

selvstændige digitale redskaber (tredjeparts-applikationer) på den Digitale Erhvervsfremmeplatform, 

skal være CVR-registrerede juridiske enheder, der kan indgå en tilslutningsaftale med 

Erhvervsstyrelsen, som har til opgave at føre den Digitale Erhvervsfremmeplatform.  

 

Det forventes, at erhvervshuse, videninstitutioner og andre erhvervsfremmeaktører vil byde på denne 

type opgaver i samarbejde med underleverandører med nødvendige tekniske kompetencer inden for 

it-udvikling.  
 

Aktioner til sikring af ligestilling, inklusion og ikkeforskelsbehandling  

Der er ikke identificeret særlige udfordringer for ligestilling, inklusion og forskelsbehandling for 

denne prioritet. Alle projekter skal overholde gældende ret, jf. de horisontale grundforudsætninger. 

Ansøger skal i ansøgningen om midler redegøre for overholdelse af de horisontale principper. 

Projektansøgninger sagsbehandles af forvaltningsmyndigheden efter en tjekliste, hvor det bl.a. 

kontrolleres, om projektets aktiviteter overholder principper om ligebehandling. Den danske 

lovgivning, der udmønter programmerne under ESI-fondene, vil fastsætte betingelserne for at 

modtage støtte. Ansøgninger til ESI-fondene kan sendes til de relevante myndigheder, der er indgang 

til fondene. Erhvervsstyrelsens og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmesider overholder de 

gældende danske regler om tilgængelighed for handicappede. 

 

Ikke-diskrimination og tilgængelighed for personer med handicap er et generelt princip i det danske 

samfund, og der findes danske retsregler om forskelsbehandling og tilgængelighed, som projekterne 

skal overholde, jf. de horisontale grundforudsætninger. I henhold til dansk lov er der forbud mod 

forskelsbehandling på grund af køn for enhver arbejdsgiver, myndighed og organisation inden for 

offentlig forvaltning og almen virksomhed. 

 



 

Bestemmelserne i dansk lovgivning vurderes at være tilstrækkelige til at sikre ligebehandling. Af 

disse årsager vurderes det ikke relevant at opstille yderligere bestemmelser herom i 

regionalfondsprogrammet eller særlige monitorerings- eller evalueringstiltag, som går videre end 

kravene i Europa-Kommissionens evalueringsguide.  

 

Offentlige myndigheder skal derudover overholde FN’s handicapkonvention, der fx omtaler 

universelt design og tilgængelighed til ikke alene bygninger, men til produkter og tjenesteydelser i 

bred forstand. Ingen ansøger vil på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 

handicaps, alder eller seksuel orientering blive forhindret i at ansøge om og opnå støtte under 

Regionalfonden.  

 

Vurderes flere ansøgninger at være af samme kvalitet i øvrigt, skal der gives prioritet til ansøgninger, 

der bedst tilgodeser hensynene til lige muligheder og ikke-diskrimination.  
 

Angivelse af de specifikke målområder, herunder den planlagte anvendelse af territoriale 

redskaber 

Der er ikke planlagt anvendelse af territoriale redskaber. 
 

Interregionale og tværnationale aktioner 

Udviklere af digitale redskaber (tredjeparts-applikationer) kan blandt andet have glæde af at trække 

på internationale databaser med henblik på grænseoverskridende benchmark.  

Erhvervsfremmeplatformen er et nationalt værktøj. Samarbejde med aktører i et eller flere lande kan 

dog indgå i et projekt for at styrke opfyldelsen af projektets mål. Samarbejde med aktører i et eller 

flere lande kan også tilføjes til allerede eksisterende projekter efter behov. Internationalt samarbejde 

skal ske i overensstemmelse med Danmarks strategi for decentral erhvervsfremme og/eller EU’s 

strategi for Østersøregionen.  

 

Påtænkt anvendelse af finansielle instrumenter  

Der planlægges ikke anvendelse af finansielle instrumenter, da de udviklede services bliver en del af 

den offentlige, digitale infrastruktur og derfor bør støttes med tilskud. De udviklede services må ikke 

have økonomisk aktivitet som mål.  

 

Indikatorer 
Tabel 2: Outputindikatorer 

Prioritet 
Specifik 

målsætning 
Fond Regionskategori ID Indikator Måleenhed 

 

1 RSO1.2. EFRU 
Mere udviklede 
regioner 

RCO13 
Værdi af digitale tjenester, produkter og processer, der 
er udviklet til virksomheder 

EUR  

1 RSO1.2. EFRU 
Mere udviklede 

regioner 
RCO14 

Offentlige institutioner støttet til at udvikle digitale 

services, produkter og processer 

Antal 
offentlige 

institutioner 

 

1 RSO1.2. EFRU Overgangsregioner RCO13 
Værdi af digitale tjenester, produkter og processer, der 

er udviklet til virksomheder 
EUR  



 

Prioritet 
Specifik 

målsætning 
Fond Regionskategori ID Indikator Måleenhed 

 

1 RSO1.2. EFRU Overgangsregioner RCO14 
Offentlige institutioner støttet til at udvikle digitale 

services, produkter og processer 

Antal 
offentlige 

institutioner 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Resultatindikatorer 

 

Priori

tet  

Specifik 

målsætnin

g 

Fond Regionsk

ategori 

ID Indikator Måle-

enhed 

1 RSO1.2. EFRU Mere 

udviklede 

regioner 

RCR11 Brugere af nye og opgraderede offentlige digitale tjenester, produkter 

og processer 

Årlige 

brugere 

1 RSO1.2. EFRU Overgangs

regioner  

RCR11 Brugere af nye og opgraderede offentlige digitale tjenester, produkter 

og processer 

Årlige 

brugere 
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