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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal tage stilling til prioritering af 350 mio. kr. til en fortsættelse af Virk-

somhedsprogrammet. Programmet understøtter digitalisering, grøn omstilling og in-

ternationalisering af SMV’er i hele landet via tilskud til rådgivning, investeringer og 

kompetenceudvikling. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen har i 2021 og 2022 udmøntet 600 mio. kr. REACT-EU-midler til et virk-

somhedsprogram, der understøtter SMV’ers digitale og grønne omstilling og interna-

tionalisering efter COVID-19 og giver virksomhederne mulighed for at ruste deres 

forretning til fremtiden med anvendelse af ny viden, ny teknologi og udstyr. 

 

Virksomhedsprogrammet har oplevet stor efterspørgsel. De sidste ansøgningsrunder 

forventes afviklet i det tidlige efterår 2022, og når alle virksomhedsforløb er afsluttet 

senest 30. juni 2023, ventes over 4.000 virksomheder at have deltaget i programmet 

på knap to år.  

 

Det er endnu for tidligt at udtale sig håndfast om programmets effekter. Den store 

efterspørgsel indikerer dog tydeligt, at programmet møder virksomheders behov, og 

tilbagemeldinger fra virksomheder, som har afsluttet deres forløb i programmet, er 

positive.  De seneste resultater (marts 2022) fra bestyrelsens SMV-panel viser samti-

dig, at der fortsat er mange virksomheder (særligt under 10 ansatte), som enten slet 

ikke eller kun i mindre grad arbejder med grøn omstilling, digitalisering og automa-

tisering. Samtidig giver en betydelig andel af virksomhederne i SMV-panelet udtryk 

for, at deltagelse i erhvervsfremmeprojekter, inkl. bl.a. øget rådgivning og vejledning, 

vil kunne bidrage positivt til deres grønne omstilling og digitalisering.  

 

Erhvervsorganisationerne har udtrykt stor opbakning til at udbyde et nyt virksom-

hedsprogram med samme struktur, som virksomhederne allerede kender og gør brug 

af i dag. Det nuværende virksomhedsprogram har de seks erhvervshuse som operatø-

rer.  

 

En videreførelse af Virksomhedsprogrammet skal finansieres med strukturfondsmid-

ler fra den nye programperiode 2021-2027. Det betyder, at rollen som operatør skal i 

åben konkurrence blandt interesserede ansøgere. 

 

Løsning 
For at fastholde kontinuitet i SMV-indsatsen foreslår sekretariatet, at der afsættes i 

alt 350 mio. kr. til videreførelse af Virksomhedsprogrammet, når det igangværende 

program forventeligt afsluttes medio 2023. Heraf afsættes 225 mio. kr. fra Regional-

fonden, 45 mio. kr. fra Socialfonden og 80 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler 

(DEM). Midlerne skal dække aktiviteter i Virksomhedsprogrammet i perioden fra 

medio 2023 til og med 2024.  

 

På baggrund af input fra erhvervsorganisationerne samt virksomhedernes hidtidige 

efterspørgsel i Virksomhedsprogrammet foreslår sekretariatet at fortsætte med de fire 

nuværende spor SMV:Digital, SMV:Grøn, SMV:Eksport og SMV:Vækstpilot.  
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Herudover foreslås det – som anbefalet af flere erhvervsorganisationer – at inkludere 

et nyt femte spor SMV:Professionalisering, der kan hjælpe bl.a. små ejerledede virk-

somheder med ledelse, organisation og strategi, inkl. ejer- og generationsskifte. For 

god ordens skyld bemærkes, at Omstillingspuljen ikke har været en del af Virksom-

hedsprogrammet og heller ikke foreslås at blive det fremover.   

 

Tilskudsmulighederne foreslås at være de samme som hidtil. Dog vil SMV:Grøn i 

højere grad end hidtil skulle fokusere på cirkulær økonomi (EU-krav), ligesom sekre-

tariatet i lyset af de reducerede tilskudsmidler foreslår at lade to tilskudsmuligheder i 

SMV:Eksport udgå, jf. bilag 4.2.2.  

 

Det foreslås at fastholde de tre overordnede virkemidler (tilskud til rådgivning, inve-

steringer og kompetenceudvikling) i Virksomhedsprogrammet. Indholdet af alle fem 

spor er uddybet i bilag 4.2.2.  

 

Programmet foreslås som hidtil at have en bred målgruppe. Programmet vil også 

kunne tilgodese behov hos virksomheder, der indgår i de lokale erhvervsfyrtårne, fx 

via udvalgte tematiske ansøgningsrunder. 

 

Tilskudsmidlerne foreslås fordelt som følger på de fem spor (mio. kr.): 

Spor Regionalfond Socialfond DEM I alt 

SMV:Grøn 80  20 100 

SMV:Digital 55  15 70 

SMV:Eksport 45  15 60 

SMV:Professionalisering 45  15 60 

SMV:Vækstpilot  45 15 60 

I alt 225 45 80 350 

  

Det foreslås, at mindst 20 pct. af tilskudsmidlerne i hvert spor skal tilgå virksomheder 

lokaliseret i Region Sjælland. Det særlige hensyn skyldes, at det er et EU-krav, at 32 

pct. af de samlede strukturfondsmidler i 2021-2027 anvendes i Region Sjælland. Det 

nye spor SMV:Professionalisering vurderes særligt relevant for virksomheder i Re-

gion Sjælland, hvorfor det foreslås, at mindst 50 pct. af tilskudsmidlerne i dette spor 

skal tilfalde virksomheder fra Region Sjælland.  

 

Ansøgninger om at blive operatør på hvert af de fem spor foreslås vurderet på fire 

kriterier baseret på strategiens pejlemærker (uddybet i bilag 4.2.2): Virksomhedernes 

behov (40 point), lokal og regional forankring (20 point), enkelthed og gennemsig-

tighed (20 point) samt partnerskab og samarbejde (20 point).  Udvælgelseskriterierne 

skal også godkendes af strukturfondenes overvågningsudvalg.  

 

Ansøgere 

De seks erhvervshuse er operatører på det nuværende virksomhedsprogram og vil 

kunne søge om også at blive det på videreførelsen af programmet. Andre potentielle 

ansøgere – eller projektpartnere – kan være aktører med særlige kompetencer inden 

for de fem spor i programmet. 

 

Videre proces 

Annonceringen foreslås åbnet ultimo juni 2022 med frist for indsendelse af ansøg-

ninger primo september 2022. Indstilling af ansøgninger til bestyrelsens godken-

delse forventes på møde den 15. november 2022. I forbindelse med sekretariatets 
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vurderinger af ansøgningerne og indstillinger til bestyrelsen kan administrationsud-

gifter, tilskudssatser, måltal for antal deltagende virksomheder mv. evt. justeres.  

Erhvervsstyrelsen udsteder tilsagn/afslag med henblik på, at ansøgningsrunder i 

programmet kan igangsættes primo 2023. 

 

Kommunikation 

Annonceringsmateriale forventes offentliggjort ultimo juni 2022 med ansøgningsfrist 

primo september 2022. Kommunikation vil ske via pressemeddelelse samt opslag på 

LinkedIn og bestyrelsens hjemmeside. 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender 

• At der udarbejdes annonceringsmateriale i overensstemmelse med idébeskrivel-

sen i bilag 4.2.2. 

• At afsætte i alt 350 mio. kr. til at videreføre Virksomhedsprogrammet fordelt med 

225 mio. kr. fra Regionalfonden, 45 mio. kr. fra Socialfonden og 80 mio. kr. de-

centrale erhvervsfremmemidler.  

• At tilskudsmidlerne fordeles på de fem spor som vist ovenfor. 

• At minimum 20 pct. af tilskudsmidlerne i hvert spor skal tilfalde virksomheder i 

Region Sjælland (50 pct. i SMV:Professionalisering) 

• At annonceringen foretages, inden der foreligger endeligt referat af bestyrelses-

mødet.   
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