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Formål 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om tildeling af op til 350 mio. kr. til videreførelse 

af Virksomhedsprogrammet. Programmet understøtter digitalisering, grøn omstilling, 

internationalisering og professionalisering af SMV’er i hele landet via tilskud til råd-

givning, investeringer og kompetenceudvikling. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen har tidligere udmøntet i alt 600 mio. kr. REACT-EU-midler til Virksom-

hedsprogrammets fire spor (SMV:Digital, SMV:Grøn, SMV:Eksport og 

SMV:Vækstpilot). Alle REACT-EU-midlerne er udmøntet til konkrete omstillings-

projekter i over 4.000 SMV’er i hele landet (de sidste virksomhedsforløb afsluttes i 

første halvår 2023). Virksomhedsprogrammet er i lighed med erhvervsfyrtårnene og 

det nye iværksætterprogram én af bestyrelsens signaturindsatser, som forventes at 

være et vedvarende erhvervsfremmetilbud til virksomhederne. 

 

På baggrund af den meget store efterspørgsel fra virksomheder og opbakning fra er-

hvervsorganisationerne, afsatte bestyrelsen på sit møde i juni 2022 i alt 350 mio. kr. 

til at videreføre Virksomhedsprogrammet i 2023-2025, heraf 225 mio. kr. fra Regio-

nalfonden, 45 mio. kr. fra Socialfonden og 80 mio. kr. decentrale erhvervsfremme-

midler. Bestyrelsen besluttede samtidig at udvide Virksomhedsprogrammet med et 

ekstra spor – SMV:Professionalisering (Pro) – som kan understøtte SMV’ers arbejde 

med strategi, organisation og ledelse.  

 

Rollen som operatør på videreførelse af Virksomhedsprogrammet blev annonceret i 

juli 2022 med ansøgningsfrist den 7. september 2022. Sekretariatet har modtaget i alt 

fem ansøgninger (én for hvert af de fem spor i programmet). Af formelle årsager er 

kun ét erhvervshus ansøger på hvert spor, men bag alle fem ansøgninger står de seks 

erhvervshuse, der også har været operatører på Virksomhedsprogrammet hidtil.  

 

Løsning 

Erhvervshusene har søgt om det maksimale beløb, som bestyrelsen afsatte til hvert 

spor – i alt 350 mio. kr., jf. tabel 1. På tværs af de fem spor forventer erhvervshusene, 

at i alt ca. 2.650 virksomheder vil deltage i Virksomhedsprogrammet i 2023-2025.  

 

Tabel 1. Ansøgte beløb, forventede antal virksomheder, samt virksomhedernes andel 

af tilskudsmidler 

Spor Ansøgt beløb 

(mio. kr.) 

Forventet antal 

SMV’er 

Andel af tilskudsmidler 

direkte til SMV’er 

SMV:Grøn  100 835 84 pct. 

SMV:Digital 70 610 88 pct. 

SMV:Eksport 60 415 84 pct. 

SMV:Pro 60 350 60 pct. 

SMV:Vækstpilot 60 440 67 pct.  

I alt 350 2.650  

 

De fem ansøgninger fra erhvervshusene fremstår med hensyn til aktiviteter, tilskuds-

satser, administration, organisering mv. velkoordinerede på tværs og opfylder de for-

melle krav i annonceringsmaterialet.  
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Virkemidler  

Virkemidlerne er tilskud til rådgivning og investeringer samt kompetenceudvikling. 

Virksomhederne skal fortsat indsende ansøgninger, som vil blive vurderet af er-

hvervshusene på objektive kriterier. Støttesatserne til virksomhederne vil som hidtil 

være 25 pct. til investeringer og 50 pct. til rådgivning (satser kan justeres undervejs 

efter behov). Ansøgningsrunderne ventes i højere grad end hidtil at være tematise-

rede, da der er gode erfaringer hermed. Bestyrelsen har fx tidligere drøftet behovet 

for at understøtte SMV’ers udfordringer med forsyningskæder. Erhvervshusene og 

bl.a. DI vurderer, at Virksomhedsprogrammet vil være velegnet hertil, og det vil så-

ledes være en mulighed, at en eller flere af de første ansøgningsrunder i 2023 foku-

serer på virksomhedernes udfordringer med ændrede forsyningskæder.   

 

Tilskudsmidler direkte til SMV’er 

Sekretariatets væsentligste drøftelse med erhvervshusene om ansøgningerne har ved-

rørt den andel af tilskudsmidlerne, som går direkte til virksomhederne i form af til-

skud til konsulentydelser (hos private rådgivere) og investeringer. I ansøgningerne er 

denne andel noget lavere end hidtil i Virksomhedsprogrammet.  I forlængelse af drøf-

telserne med sekretariatet, har erhvervshusene justeret deres budgetter, så en større 

andel af tilskudsmidlerne går direkte til virksomhederne. Virksomhedsandelene, som 

fremgår af tabel 1 ovenfor, er nu kun nogle få procentpoint lavere end hidtil i Virk-

somhedsprogrammet.  

 

Sekretariatet vurderer, at virksomhedsandelene er acceptable på SMV:Grøn, 

SMV:Digital og SMV:Eksport i lyset af, at erhvervshusene oplever, at en del SMV’er 

vil kunne maksimere deres udbytte af deltagelse i programmet gennem sparring fra 

erhvervshusene – både før og efter ansøgning. Det gælder bl.a. i SMV:Grøn, hvor 

fokus – modsat førhen – skal være eksplicit på cirkulær økonomi (EU-krav), hvilket 

er en forholdsvis stor udfordring for mange virksomheder at tage hul på. Det taler for, 

at det er relevant at bruge lidt flere erhvervshus-ressourcer på at sparre med virksom-

hederne, inden virksomhederne ansøger og eventuelt modtager et tilskud til ekstern 

rådgivning eller investeringer. Det særlige EU-hensyn om at få forholdsvis mange 

virksomheder med fra Region Sjælland (50 pct. på SMV:Pro, 20 pct. på de øvrige 

spor) kræver også ekstra ressourcer til markedsføring og rekruttering på flere spor.  

 

I SMV:Pro og SMV:Vækstpilot ligger andelen af tilskudsmidler, som udbetales di-

rekte til virksomhederne, betydeligt lavere end på de øvrige spor, jf. tabel 1. Det er 

ikke uventet, idet der i annonceringsmaterialet er lagt op til en betydeligt mere hånd-

holdt indsats end på de øvrige spor. Efter dialog med erhvervshusene er det dog se-

kretariatets vurdering, at virksomhedsandelen bør kunne løftes i begge spor. Sekreta-

riatet vurderer på baggrund af dialog med Erhvervshus Sjælland, at det bør være mu-

ligt fortsat at få minimum 70 pct. af midlerne ud til virksomhederne i 

SMV:Vækstpilot, hvorfor denne ansøgning indstilles til et betinget tilsagn (i ansøg-

ningen er virksomhedsandelen 67 pct.).  

 

SMV:Pro er det mest håndholdte spor, hvorfor virksomhedsandelen forventeligt vil 

blive lavest på dette spor. Også behovet for at rekruttere en høj andel deltagervirk-

somheder fra Region Sjælland (50 pct.) vil reducere de tilskudsmidler, som kan ud-

betales direkte til virksomhederne. Sekretariatet vurderer dog på baggrund af dialog 

med Erhvervshus Sjælland, at det bør være muligt at få minimum 65 pct. af midlerne 
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direkte ud til virksomhederne i SMV:Pro, hvorfor denne ansøgning også indstilles til 

et betinget tilsagn (i ansøgningen er virksomhedsandelen 60 pct.).  

 

 

 

Målgruppe 

Virksomhedsprogrammet henvender sig fortsat til en bred målgruppe. På SMV:Pro 

og SMV:Vækstpilot er der ingen krav til virksomhedernes størrelse. På de tre øvrige 

spor lægger erhvervshusene imidlertid op til, at virksomhederne skal have mindst 2 

fuldtidsansatte for at kunne deltage. Dette med henvisning til, at de helt små virksom-

heder har indsendt forholdsvis mangelfulde ansøgninger og modtaget mange afslag. 

Sekretariatet finder, at det er uhensigtsmæssigt på forhånd at udelukke de helt små 

virksomheder fra at ansøge. Sekretariatet foreslår i stedet, at eventuelle krav til virk-

somhedernes størrelse fastlægges fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde og bl.a. 

kan afhænge af ansøgningsrundens faglige tema. Der er tilknyttet et ”advisory board” 

til hvert spor i Virksomhedsprogrammet (erhvervsrepræsentanter, videninstitutioner 

mv.), som kan bidrage til at fastlægge målgruppen.    

 

Kommunikation og markedsføring 

Erhvervshusene vil markedsføre Virksomhedsprogrammet som ét samlet program, 

der via de fem spor kan imødekomme virksomhedernes specifikke behov. Markeds-

føringen tilrettelægges med henblik på at nå bredt ud geografisk og branchemæssigt. 

Af hensyn til at understøtte virksomhedernes planlægning af ansøgninger vil er-

hvervshusene offentliggøre et årshjul, som viser, hvornår virksomhederne kan søge 

hvilke spor. Det bemærkes, at indsatsen SMV:Grønne kompetencer (som bestyrelsen 

gav tilskud i september 2022) vil blive markedsført som led i Virksomhedsprogram-

met (SMV:Grøn i nærværende ansøgningsrunde indeholder ”kun” tilskud til rådgiv-

ning og investeringer).     

 

Understøttelse af erhvervsfyrtårne 

Det var et krav i annonceringsmaterialet, at Virksomhedsprogrammet fremover skal 

understøtte SMV-indsatserne i erhvervsfyrtårnene. I praksis lægger erhvervshusene 

op til, at dette skal ske via tematiserede ansøgningsrunder i Virksomhedsprogrammet, 

som er målrettet erhvervsfyrtårnene. Temaerne kan fastlægges i samarbejde med er-

hvervsfyrtårnskonsortierne. Herudover vil erhvervshusene udnytte, at de både er ope-

ratører på Virksomhedsprogrammet og partnere i erhvervsfyrtårnskonsortierne til at 

henvise SMV’er, tilknyttet erhvervsfyrtårnene, til mulighederne for at søge tilskud i 

Virksomhedsprogrammet.  

 

Overvågning og effektmåling 

På bestyrelsesmødet i juni 2022 blev det aftalt, at bestyrelsen skulle forelægges et 

koncept for, hvordan der i praksis kan foretages ”kontinuerlig erfaringsopsamling” 

med henblik på løbende forbedringer af Virksomhedsprogrammet. Sekretariatet og 

erhvervshusene foreslår, at erfaringsopsamlingen skal ske gennem fire elementer, 

som fokuserer på både kvalitative og kvantitative data: 1) faktuelle data om SMV’ers 

søgning til de enkelte spor samt udvalgte karakteristika om SMV’erne, 2) struktureret 

videnopsamling vedr. oplevede effekter i virksomhederne, 3) ekstern midtvejsevalu-

ering og 4) registerbaseret effektmåling. Konceptet er uddybet i bilag 5.1.3.  
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Bilag 5.1.2 indeholder en oversigt over de fem ansøgninger fra erhvervshusene, her-

under ansøgt beløb, samlet score og indstilling til tilsagn. Ansøgninger samt indstil-

lingsnotater er tilgængelige for bestyrelsen i Admincontrol.   

 

Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden udsendelse af endelige tilsagn. Endeligt tilsagn forventes udstedt i 

december 2022. De næste ansøgningsrunder i Virksomhedsprogrammet forventes af-

viklet i februar/marts 2023.  

 

Kommunikation 

Sekretariatet giver ansøgerne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og offentliggør 

bestyrelsens beslutning på erhvervsfremmebestyrelsens hjemmeside i forbindelse 

med offentliggørelse af referatet og øvrigt materiale. Eventuel yderligere kommuni-

kation (herunder pressemeddelelse og LinkedIn-nyhed) afventer regeringsdannelse. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

• Godkender vedlagte indstilling i bilag 5.1.2 (oversigtsnotat) om udstedelse af til-

sagn på i alt 350 mio. kr. til de fem spor i videreførelsen af Virksomhedsprogram-

met (SMV:Grøn, SMV:Digital, SMV:Eksport, SMV:Vækstpilot og 

SMV:Professionalisering). 

• Godkender, at tilsagnet til SMV:Vækstpilot gøres betinget af, at andelen af til-

skudsmidler, som går direkte til virksomhederne, løftes fra 67 til min. 70 pct.  

• Godkender, at tilsagnet til SMV:Pro gøres betinget af, at andelen af tilskudsmid-

ler, som går direkte til virksomhederne, løftes fra 60 til min. 65 pct.     

• Godkender, at eventuelle krav til virksomhedernes størrelse for at kunne deltage 

i Virksomhedsprogrammet fastlægges fra ansøgningsrunde til ansøgningsrunde, 

så helt små virksomheder ikke på forhånd udelukkes.  

• Godkender konceptet (bilag 5.1.3) for overvågning og effektmåling af Virksom-

hedsprogrammet.  
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