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Bilag 4.2.2: Idébeskrivelse - Virksomhedsprogrammet II (nyt program) 

 

1. Baggrund 

Bestyrelsen har i 2021 og 2022 udmøntet i alt 600 mio. kr. REACT-EU-midler 

til et stort virksomhedsprogram, der understøtter digitalisering, grøn omstilling 

og internationalisering i SMV’er i hele landet gennem støtte til særligt køb af 

rådgivning, investeringer og kompetenceudvikling. Virksomhedsprogrammet 

har oplevet stor efterspørgsel fra virksomhederne. De sidste ansøgningsrunder 

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

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

 

Sekretariatet foreslår at afsætte i alt 350 mio. kr. til at videreføre Virksomheds-

programmet i 2023 og 2024.  

 

2. Ophæng i strategi, socialfondsprogram og regionalfondsprogram 

Sekretariatet foreslår, at Virksomhedsprogrammet får samme overordnede fokus 

som hidtil, dvs. digitalisering, grøn omstilling og internationalisering af SMV’er. 

Alle tre fokusområder er i overensstemmelse med bestyrelsens strategi Erhvervs-

fremme i Danmark 2020-20231 og med den såkaldte prioritet 1 (Innovation, kon-

kurrenceevne og digitalisering) og prioritet 2 (Grøn Omstilling i SMV’er) i regi-

onalfondsprogrammet for 2021-2027 samt prioritet 1 (Kvalificeret arbejdskraft 

til virksomhederne) i socialfondsprogrammet for 2021-2027.   

 

3. Indhold og målgruppe 

Virksomhedsprogrammet består i dag af fire spor – SMV:Digital, SMV:Grøn, 

SMV:Eksport og SMV:Vækstpilot – og markedsføres som ét samlet program af 

de seks erhvervshuse (operatørerne). På baggrund af input fra erhvervsorganisa-

tionerne foreslår sekretariatet at inkludere alle fire spor fremover og samtidig 

tilføje et nyt spor SMV:Professionalisering. Nedenfor gennemgås kort forslag til 

indholdet af det nye spor samt de fire eksisterende spor.  

 

SMV:Professionalisering skal hjælpe bl.a. små ejerledede virksomheder med 

ledelse, organisation og strategi, inkl. ejer- og generationsskifte. Bestyrelsens 

projektportefølje indeholder allerede i dag – uden for Virksomhedsprogrammet 

– et sådant projekt, der udføres af erhvervshusene, og som afsluttes ultimo 2022.  

 

Det foreslås at inkludere sporet i Virksomhedsprogrammet fremover, dels fordi 

det vil få flere SMV’er til at orientere sig mod sådanne ydelser, dels fordi pro-

fessionalisering for nogle virksomheder kan være en forudsætning for at forløse 

et grønt, digitalt eller internationalt potentiale.  

 

Det foreslås, at målgruppen gøres bred, så det ikke kun er ejerledede virksomhe-

der, der kan søge tilskud til professionalisering, men alle virksomheder i SMV-

 
1 Strategien indeholder seks faglige pejlemærker, heriblandt ”grøn omstilling og cirku-

lær økonomi”, ”digitalisering og automatisering” samt ”internationalisering”.  
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målgruppen, som måtte have et forretningsudviklingsbehov, der ikke adresseres 

under de øvrige spor i Virksomhedsprogrammet. Hermed kan SMV:Professiona-

lisering bidrage til at udvikle og løfte SMV’ernes forståelse og erkendelse om 

egne behov og mulighederne for at strømline (professionalisere) organisation, 

strategi og ledelse. Tematisk foreslås det, at sporet adresserer bredden i virksom-

hedernes behov, bl.a. strategi, organisation, ledelse, finansiering, teknologi, net-

værk og kompetencebehov. 

 

Det vil ofte være mindre udviklingsparate virksomheder, der kan have gavn af 

sådanne ydelser, hvorfor det foreslås at basere rekrutteringen på en mere opsø-

gende indsats samtidig med, at interesserede virksomheder også kan søge direkte 

(som på de øvrige spor). I SMV:Professionalisering vil virksomhederne opleve 

en mere håndholdt indsats, hvor de modtager mere sparring/rådgivning i afkla-

ringsprocessen med, hvilke temaer der skal sættes fokus på.  

 

SMV:Grøn skal medfinansieres af Regionalfonden 2021-2027. Det indebærer, 

at alle aktiviteter i SMV:Grøn skal bidrage til, at SMV’er omstiller sig til en mere 

cirkulær økonomi, som bidrager til reduktion af virksomhedernes ressourcefor-

brug og affaldsmængder. I det nuværende virksomhedsprogram har der ikke væ-

ret et så eksplicit fokus på cirkulær økonomi. SMV:Grøn i det nye virksomheds-

program vil bl.a. kunne tilbyde SMV’er konkrete forløb inden for: 

• Hjælp til affaldssortering, der kan skabe øget værdi af affaldet. Nye regler 

om affaldssortering træder i kraft for alle virksomheder med udgangen af 

2022.  

• Hjælp til cirkulært design af emballage, der gør virksomheden klar til at ef-

terleve nye EU-krav om producentansvar på emballage.  

• Hjælp til virksomhedens arbejde med cirkulært design af produkter herun-

der, længere produktholdbarhed, lettere reparation, genfremstilling mv. 

• Rådgivning om de mest gængse dokumentationsmetoder og -krav, inkl. livs-

cyklusanalyse til dokumentation af produkters bæredygtighed samt virksom-

heders opgørelse af klimaaftryk, fx ved hjælp af Klimakompasset o.lign. 

• Hjælp til grøn og cirkulær omstilling gennem digitalisering samt deling og 

brug af data. 

 
SMV:Digital skal medfinansieres af Regionalfonden 2021-2027. De aktiviteter, 

som har kunnet støttes hidtil i SMV:Digital, vil også kunne støttes fremover. Det 

foreslås, at SMV:Digital skal fastholde fokus på at hjælpe SMV’er med digital 

omstilling, som bidrager til at øge omsætning og produktivitet i virksomhederne. 

SMV’er vil kunne få tilskud til rådgivning, tilskud til investering i ny teknologi 

(inkl. hardware og software) samt kompetenceudviklingsforløb og digital vejled-

ning. SMV’er vil bl.a. kunne få hjælp til potentialeafklaring, implementering af 

ny teknologi samt investeringstilskud inden for digitalisering, e-handel, automa-

tisering og digital sikkerhed.  

 

SMV:Eksport skal medfinansieres af Regionalfonden 2021-2027. Det foreslås 

at tage udgangspunkt i de tilbud, som er inkluderet i det nuværende 

SMV:Eksport. Dog foreslås følgende at udgå:  

• Tilskud til rejser, messer mv. Denne type udgifter vil være meget vanskelige 

at støtte med regionalfondsmidler, og tilbuddet har været det mindst efter-

spurgte i det nuværende SMV:Eksport.  

• Tilskud til intern løn i virksomhederne. Dette tilbud risikerer at tømme pul-

jen meget hurtigt, ligesom det indebærer en vis risiko for at finansiere akti-

viteter, som ville være blevet gennemført alligevel.  
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Således foreslås SMV:Eksport at fokusere på ekstern rådgivning og kompeten-

ceudvikling samt tilskud til certificeringer, patenter eller varemærkeregistrerin-

ger. Med disse tre tilbud vil der bl.a. kunne sættes fokus på E-eksport. Tilbud-

dene i SMV:Eksport skal fortsat – for at kunne holdes inden for statsstøttereg-

lerne – have fokus på eksportforberedende arbejde.   

 

SMV:Vækstpilot skal medfinansieres af Socialfonden Plus 2021-2027. Det pri-

mære virkemiddel i SMV:Vækstpilot er et løntilskud til SMV’er til ansættelse af 

en ledig med en videregående eller en erhvervsfaglig uddannelse til et udvik-

lingsprojekt i virksomheden (varighed op til seks måneder).  

 

Målgruppe 

I det nuværende virksomhedsprogram kan næsten alle virksomheder søge om 

tilskud.2 Fordi der har været afsat 600 mio. kr. REACT-EU-midler er langt de 

fleste kvalificerede ansøgninger imødekommet. Dette bliver næppe muligt frem-

over, hvor der vil være færre midler til rådighed.  

  

Selv om der er færre tilskudsmidler til rådighed, foreslås målgruppen ikke ind-

snævret i forbindelse med den nye annoncering. I stedet gives kommende ansø-

gere/operatører mulighed for at træffe valg vedr. evt. differentiering af målgrup-

pen på de enkelte spor. Det kan fx indebære, at virksomheder, som ikke tidligere 

har modtaget tilskud i Virksomhedsprogrammet, gives forrang. Det kan også in-

debære en differentiering mellem de tilbud, som gives til de helt små virksom-

heder og de lidt større virksomheder. Eksempelvis kan det for de helt små virk-

somheder være en fordel at have flere prædefinerede ydelser, rådgivningspakker 

mv., mens det for de mellemstore virksomheder med vækstpotentiale kan være 

hensigtsmæssigt at give adgang til mere fleksible ydelser.  

 

Virksomhedsprogrammet skal også kunne tilgodese behov hos virksomheder, 

der indgår i de lokale erhvervsfyrtårne. I annonceringsmaterialet vil ansøger 

blive bedt om at komme med forslag til, hvordan det konkret kan ske, fx via 

udvalgte tematiske ansøgningsrunder.   

 

Ét samlet virksomhedsprogram med fem spor 

Operatørernes opgaver 

De fem ovennævnte spor vil indgå i samme annoncering, men det vurderes ikke 

realistisk, at en ansøger vil kunne løfte alle fem spor alene. Det foreslås derfor, 

at en ansøger kan vælge at byde ind på ét eller flere af de fem spor. Operatørernes 

vigtigste opgaver bliver de samme som hidtil: 

• Administrere og markedsføre programmet  

• Formidle ansøgningsrunder og varetage dialog med ansøgere 

• Vurdere ansøgninger og udstede tilsagn og afslag 

• Foretage udbetalinger til virksomhederne  

• Systematisk følge op på resultaterne af indsatsen 

  

De nuværende operatører (erhvervshusene) har givet udtryk for, at mange virk-

somheder vil få et betydeligt større udbytte af deltagelse i Virksomhedsprogram-

met, hvis der afsættes flere ressourcer til en opsøgende indsats og til, at operatø-

ren kan sparre med virksomhederne om deres behov og udviklingsmuligheder. 

 
2 Primære erhverv har været udelukket fra at søge, jf. EU-programmerne. Derudover har 

SMV:Digital efter anbefaling fra et advisory board (SMV boardet) opereret med et krav 

om minimum to ansatte (inkl. ejeren).   
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Det gælder i alle spor, men især i sporene SMV:Vækstpilot og SMV:Profes-

sionalisering, hvor målgruppen ofte kan drage fordel af en mere ”håndholdt” 

indsats. Sekretariatet foreslår, at ansøger i et begrænset omfang kan medtage så-

danne aktiviteter i sin ansøgning, forudsat de flugter med ansøgers kerneopgaver.      

 

Fælles koordineringsgruppe og advisory boards 

Det er vigtigt, at de fem spor fremstår som ét samlet, velafstemt program over 

for virksomhederne. Det foreslås derfor – ligesom i det nuværende virksomheds-

program – at stille krav om, at operatørerne på de fem spor skal indgå i en fælles 

koordineringsgruppe sammen med bestyrelsens sekretariat.3 De nærmere ret-

ningslinjer for koordineringsgruppens arbejde vil indgå i annonceringsmateria-

let.  

 

Det foreslås derudover at fastholde et ’advisory board’ knyttet til hvert spor i 

Virksomhedsprogrammet med deltagelse af repræsentanter fra erhvervslivet, vi-

deninstitutioner mv. I programmet har der været gode erfaringer med sådanne 

’boards’, som dels har rådgivet om temaer for ansøgningsrunder, støttesatser, 

målgruppe mv., dels har bidraget til at markedsføre programmets ydelser.  

 

Støttesatser og støttebeløb til virksomheder 

Af hensyn til at få Virksomhedsprogrammet til at fremstå som ét samlet program 

vil der være behov for, at støttesatser og støttebeløb koordineres på tværs af spor. 

I det nuværende virksomhedsprogram er støttesatserne for virksomhederne ty-

pisk 50-60 pct. på rådgivning, 25 pct. på investeringer og 50 pct. på kompeten-

ceudvikling. Det foreslås at lade ansøger foreslå de mest hensigtsmæssige støt-

tesatser under hensyntagen til at få flest mulige virksomheder igennem program-

met, men samtidig sikre, at det er de virksomheder, som har det største behov, 

der bliver tilgodeset.  

 

Med hensyn til virksomhedernes støttebeløb varierer disse betydeligt i det nuvæ-

rende virksomhedsprogram – helt ned til 10.000 kr. for små rådgivningsydelser 

i SMV:Digital til 150.000 kr. voucher til bl.a. investeringer i SMV:Grøn. Det 

foreslås at lade ansøger argumentere for støttebeløbenes størrelse, herunder om 

beløbene skal afhænge af fx virksomhedernes størrelse, men samtidig sikre til-

strækkelig fleksibilitet til at justere beløbene, så de er afstemt på tværs af pro-

grammets spor og om nødvendigt kan justeres i projektperioden.4   

 

Ansøgers forslag til støttesatser og støttebeløb – og dermed også antal deltagende 

virksomheder – vil kunne justeres i forbindelse med sekretariatets vurdering af 

ansøgningerne og indstilling til bestyrelsen.  

  

Administrationsudgifter 

I det nuværende virksomhedsprogram når ca. 90 pct. af tilskudsmidlerne ud til 

virksomhederne i form af ”vouchers” til rådgivning, investering og kompetence-

udvikling. De sidste ca. 10 pct. går til operatørernes opgaver med at administrere 

og markedsføre programmet, formidle ansøgningsrunder, have dialog med ansø-

gere, vurdere ansøgninger og udstede tilsagn og afslag.  

 

Sekretariatet foreslår at lade størrelsen af administrationsudgifter mv. indgå i 

vurdering af ansøgningerne, jf. afsnit 7. Sekretariatet vil tage en nærmere 

 
3 Gruppen vil ikke have formel beslutningskompetence. 
4 Koordinering af støttesatser og støttebeløb bliver en vigtig opgave for den tværgående 

koordineringsgruppe.    
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drøftelse med ansøgerne om at begrænse administrationsudgifterne mest muligt, 

herunder mulighederne for at have fælles administration på tværs af sporene.   

 

4. Lokale behov, muligheder og variationer 

Virksomhedsprogrammet er et landsdækkende program med flere tematisk sam-

menhængende spor. Tilbuddene i programmet er forholdsvist simple, standardi-

serede, konkrete og overskuelige for virksomhederne at gå til. Programmet har 

oplevet en stor efterspørgsel fra virksomheder lokaliseret i alle egne af landet, 

fra både små og større virksomheder (primært fra forholdsvis små virksomheder) 

og fra en bred vifte af brancher.  

 

Ifølge tilbagemeldinger fra bestyrelsens SMV-panel er der imidlertid fortsat 

mange virksomheder, som ikke kender Virksomhedsprogrammet. Det foreslås 

derfor, jf. afsnit 7, at indgå i udvælgelseskriterierne, hvordan ansøger vil skabe 

synlighed omkring virksomhedsprogrammet og sikre, at kendskab til program-

mets tilbud vil nå ud til en meget bred kreds af virksomheder. Samtidig vil ansø-

gerne blive vurderet på, hvordan de løbende vil monitorere, at programmet når 

ud til virksomheder i hele landet, og hvad ansøger vil gøre, hvis der viser sig 

systematiske forskelle på fordelingen af tilskud på tværs af landet.  

 

På grund af krav til, at 32 pct. af strukturfondsmidlerne i 2021-2027 skal anven-

des i Region Sjælland, foreslås mindst 20 pct. af midlerne i programmet (og 50 

pct. i SMV:Professionalisering) reserveret til aktiviteter i Region Sjælland, jf. 

afsnit 9 vedr. økonomi. 

   

5. Koordinering med øvrige indsatser 

Det nye virksomhedsprograms ansøgningsrunder ventes at starte op primo 2023 

og vil dermed ikke overlappe med ansøgningsrunderne i det nuværende virksom-

hedsprogram. Risikoen for overlap med andre indsatser i bestyrelsens projekt-

portefølje vil være forholdsvis beskeden, idet alle strukturfondsprojekter hø-

rende til programperioden 2014-2020 skal være afsluttet i første kvartal 2023.  

 

Der vil blive behov for at koordinere sporet SMV:Vækstpilot i Virksomhedspro-

grammet med de indsatser, som igangsættes inden for bestyrelsens annoncering 

Kompetencer til den grønne omstilling i små og mellemstore virksomheder.  

 

6. Resultater 

Det nuværende virksomhedsprogram har bidraget til at kickstarte SMV’ers digi-

tale og grønne omstilling og vækst efter COVID-19. I alt ventes over 4.000 virk-

somheder at have deltaget, når de sidste forløb er afsluttet medio 2023.  

 

Det nuværende virksomhedsprogram er finansieret med 600 mio. kr. REACT 

EU-midler. Der vil, jf. afsnit 9, ”kun” være ca. 350 mio. kr. til at videreføre pro-

grammet, hvorfor det må forventes, at deltagerantallet falder betydeligt. Delta-

gerantallet vil dog afhænge af de støttesatser og støttebeløb, som fastlægges for 

de enkelte spor. Ansøgerne vil skulle oplyse det forventede antal deltagere, og 

det vil indgå i vurderingen af ansøgningerne, jf. afsnit 7.  

 

Monitorering af programmets resultater og effekter 

Alle spor vil blive målt med de indikatorer, som er opstillet i det nye regional-

fonds- og socialfondsprogram, og herudover forventes operatørerne i samarbejde 

med sekretariatet at opstille supplerende indikatorer. Frem mod bestyrelsens be-

handling af ansøgninger vil det blive overvejet, hvordan programmets resultater 

løbende kan monitoreres. Som i det nuværende virksomhedsprogram vil det bl.a. 
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være vigtigt, at operatørerne måler på virksomhedernes oplevede udbytte af at 

have deltaget i programmet, herunder i hvilken grad programmet bidrager til 

virksomhedernes grønne og cirkulære omstilling, digitalisering, internationalise-

ring og professionalisering. Senere kan virksomhedernes faktiske udvikling i be-

skæftigelse, omsætning mv. belyses ved at koble virksomhedernes CVR-numre 

med registerdata hos Danmarks Statistik.  

 

7. Udvælgelseskriterier 

Sekretariatet foreslår, at ansøgninger om at blive operatør på et af de fem spor i 

Virksomhedsprogrammet vurderes på de fire kriterier i tabel 1. Det bemærkes, at 

kriterierne skal i høring hos strukturfondenes Overvågningsudvalg.  

  

Tabel 1. Udvælgelseskriterier 

Pejlemærker for 

decentral  

erhvervsfremme 

Udvælgelseskriterium 

Virksomhedernes 

behov  

(40 point) 

Der lægges vægt på, at ansøger  

• Sandsynliggør, at tilbuddene vil være målrettet og efter-

spurgt af en bred målgruppe af virksomheder og vil bidrage 

til at styrke virksomhedernes konkurrencekraft 

• Leverer en økonomisk fordelagtig sammenhæng mellem 

måltal for aktiviteter, output og resultater, herunder sandsyn-

liggør at udvælgelse/fravælgelse af virksomheder til delta-

gelse vil ske på en måde, som sikrer størst mulig effekt af 

tilskudsmidlerne 

• Minimerer administrationsudgifter mv., så flest muligt til-

skudsmidler går direkte til de deltagende virksomheder 

Lokal og regional  

forankring  

(20 point) 

Der lægges vægt på, at ansøger 

• Beskriver hvordan de vil skabe synlighed omkring virksom-

hedsprogrammet og sandsynliggør, at kendskab til program-

mets tilbud vil nå ud til en meget bred kreds af virksomheder, 

særligt virksomheder som ikke tidligere har anvendt pro-

grammet eller andre erhvervsfremmetilbud 

• Beskriver hvordan de løbende vil monitorere, at programmet 

når ud til virksomheder i hele landet, og hvad ansøger vil 

gøre, hvis der systematisk kommer for få eller for dårlige an-

søgninger fra et eller flere områder  

Enkelthed og gen-

nemsigtighed  

(20 point) 

Der lægges vægt på, at ansøger 

• Skaber forudsigelighed og gennemsigtighed omkring ansøg-

ningsrunder, fx med et årshjul 

• Gør tilbuddene lette at overskue for virksomhederne, fx vha. 

pakkeløsninger 

• Gør ansøgningsprocessen enkel for virksomhederne 

• Gør projektdeltagelse, inkl. markedsafsøgning mv., så let 

som muligt for virksomhederne 

Partnerskab og 

Samarbejde  

(20 point) 

Der lægges vægt på, at ansøger 

• Dokumenterer, at ansøgers spor i virksomhedsprogrammet 

gennemføres af en eller flere kvalificerede aktører. Ansøger 

skal beskrive egne og eventuelle øvrige projektaktørers øko-

nomiske og administrative kapacitet. Ansøger skal endvidere 

beskrive egne og eventuelle øvrige projektaktørers faglige 

projektrelevante kernekompetencer samt erfaringer med at 

gennemføre aktiviteterne i ansøgningen.  

• Dokumenterer, at ansøgers spor i virksomhedsprogrammet 

vil være koordineret og afstemt med de øvrige spor i virk-

somhedsprogrammet og fremstår som del af ét samlet virk-

somhedsprogram 
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For at komme i betragtning til tilskud skal en projektansøgning opnå minimum 

65 ud af 100 point samt mindst 50 pct. af det maksimale antal point pr. kriterium.  

 

8. Potentielle ansøgere 

I det nuværende virksomhedsprogram kunne bestyrelsen direkte udpege er-

hvervshusene som operatør, fordi finansieringen var REACT-EU-midler. Med 

en videreførelse af programmet skal operatørrollen annonceres, da finansierin-

gen består af strukturfondsmidler fra den nye programperiode 2021-2027.5 

 

Ansøgere vil kunne byde ind på at blive operatør på ét eller flere spor i Virksom-

hedsprogrammet. Der skal indsendes én ansøgning pr. spor. De seks erhvervs-

huse er operatører på det nuværende virksomhedsprogram og vil kunne søge om 

at blive det fremover. Andre potentielle ansøgere – og projektpartnere – kan være 

aktører med særlige kompetencer inden for de fem spor i virksomhedsprogram-

met.  

 

9. Økonomi 

Videreførelsen af Virksomhedsprogrammet skal medfinansieres af regional-

fonds- og socialfondsmidler hørende til programperioden 2021-2027 og decen-

trale erhvervsfremmemidler (DEM). I bestyrelsens udmøntningsplan for 2022 er 

der afsat 170 mio. kr. til at videreføre virksomhedsprogrammet. I lyset af den 

store efterspørgsel efter ydelserne i programmet foreslår sekretariatet at bruge 

flere af de nye strukturfondsmidler og flere decentrale erhvervsfremmemidler til 

at udvide rammen til 350 mio. kr., heraf 225 mio. kr. regionalfondsmidler, 45 

mio. kr. socialfondsmidler og 80 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler 

(DEM). Midlerne afsættes til anvendelse i 2023 og 2024. 

 

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 

   

Baseret på erfaringerne fra det nuværende virksomhedsprogram forventes størst 

efterspørgsel efter SMV:Grøn og SMV:Digital, hvorfor der er afsat flest midler 

til disse to spor. Der er afsat flere midler til SMV:Grøn end til SMV:Digital, fordi 

sidstnævnte spor ventes at modtage særskilte midler på finansloven.6 Der fore-

slås afsat 60 mio. kr. til hvert af de tre øvrige spor.  

 

Det vil være et krav, at mindst 20 pct. af aktivitetsudgifterne i hvert spor (og 50 

pct. i SMV:Professionalisering) går til virksomheder lokaliseret i Region Sjæl-

land. Det særlige hensyn til Region Sjælland skyldes, at 32 pct. af strukturfonds-

midlerne i 2021-2027 skal anvendes i denne region.7 Der har ikke været en sådan 

 
5 Strukturfondsmidlerne kan ikke tildeles nogen aktører direkte, men skal i åben konkur-

rence blandt alle interesserede ansøgere.  
6 I FL 2022 er der afsat ca. 52 mio. kr. til SMV:Digital i 2022, ca. 37 mio. kr. i 2023 og 

ca. 23 mio. kr. i 2024.  
7 Region Sjælland er i EU-sammenhæng udpeget som en såkaldt ”overgangsregion”, 

fordi regionens BNP pr. indbygger er forholdsvis lavt. Kravet om, at 32 pct. af midlerne 
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geografisk binding på REACT-midlerne, som har finansieret Virksomhedspro-

grammet hidtil. Status pt. er, at kun ca. 9 pct. af REACT EU-midlerne i program-

met er udmøntet i Region Sjælland. Der bliver derfor behov for at gøre noget 

særligt i videreførelsen af Virksomhedsprogrammet for at løfte Region Sjællands 

andel væsentligt. Erhvervsfremmeaktører i Region Sjælland har givet udtryk for, 

at det nye spor SMV:Professionalisering kan være en god løftestang til at få flere 

virksomheder med fra Region Sjælland, men også på de øvrige spor bliver det 

nødvendigt at tage særlige hensyn til Region Sjælland. 

 

Bestyrelsen vil i 2023 og i de følgende år kunne tilføre ét eller flere spor i det 

nye virksomhedsprogram ekstra tilskudsmidler afhængig af, om virksomheder-

nes efterspørgsel tilsiger det.   

 

Tilskudsprocenten foreslås at være op til 60 pct. på alle fem spor.  

 

10. Videre proces 

Hvis bestyrelsen godkender ovenstående, vil sekretariatet annoncere efter ope-

ratører til det nye virksomhedsprogram umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 

21. juni 2022 med ansøgningsfrist primo september 2022. Bestyrelsen vil skulle 

udvælge operatører på bestyrelsesmødet den 15. november 2022, hvorefter pro-

grammet ventes at kunne starte op primo 2023.  

 

 
skal bruges i Region Sjælland, gælder for hele regionalfondsprogrammet og hele social-

fondsprogrammet, ikke for enkeltprojekter. 
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