
Bilag 5.1.2 – Oversigtsnotat: Videreførelse af Virksomhedsprogrammet 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt 

Regionalfond/ 

Socialfond (kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(kr.) 

 

Indstillet 

Regionalfond/ 

Socialfond (kr.) 

 

Indstillet DEM 

(kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

SMV:Digital Erhvervshus Midtjylland Landsdækkende 55.000.000,00 15.000.000,00 31.300.000,00 38.700.000,00 90 

SMV:Digital er en videreførelse af det nuværende SMV:Digital, som er et spor i Virksomhedsprogrammet. SMV:Digital har til formål at hjælpe danske virksomheder med deres digitale 

ambitioner og behov. Der vil fortsat være tale om en voucher-ordning, hvor SMV:Digital vil udbyde vouchers til privat rådgivning, så virksomheder kan få ekstern hjælp til at overvinde de 

barrierer og udfordringer, de møder i deres digitale omstilling.  

SMV:Grøn Erhvervshus Nordjylland Landsdækkende 80.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 20.000.000,00 90 

SMV:Grøn er en videreførelse af det nuværende SMV:Grøn som er et spor i Virksomhedsprogrammet. Der vil fortsat være tale om en voucherordning, hvor virksomheder kan ansøge om 

vouchers til rådgivning og investeringer, som understøtter virksomhedernes behov for grøn omstilling og ”rejse” mod en mere cirkulær økonomi. 

SMV:Eksport Erhvervshus Sydjylland Landsdækkende 45.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00 90 

SMV:Eksport viderefører det nuværende SMV:Eksport i virksomhedsprogrammet og tilbyder rådgivningsvouchers til SMV’er med mulighed for tilskud til rådgivning til det 

eksportforberedende arbejde rettet mod nye eksportmarkeder. Indsatsen suppleres med kompetencegivende workshops, der berører aktuelle behov, samtidig med muligheden for netværk. 

SMV:Professionalisering Erhvervshus Sjælland Landsdækkende 45.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00 80 

SMV:Professionalisering flytter det nuværende SMV:Professionalisering ind som er et spor i Virksomhedsprogrammet med den hensigt at adressere virksomhedernes inden for fx strategi, 

professionel bestyrelse, optimering, ejerskifte og lignende organisatoriske områder, der ikke adresseres i de øvrige spor i Virksomhedsprogrammet. Projektet skal i særlig grad løfte det 

sjællandske erhvervsliv, idet 50 pct. af tilskudsmidlerne skal anvendes i region Sjælland. Projektet indstilles til betinget tilsagn jf. indstillingsnotat. 

SMV:Vækstpilot Erhvervshus Sjælland Landsdækkende 45.000.000,00 15.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00 80 

SMV:Vækstpilot er en videreførelse af det nuværende SMV:Vækstpilot, som er et spor i Virksomhedsprogrammet. Der vil fortsat væren tale om at give SMV’er løntilskud til at ansætte en 

ledig (vækstpilot) i et halvt år, hvor formålet med matchet mellem virksomhed og vækstpilot er at løse en konkret omstillings- eller udviklingsopgave i virksomheden. Projektet indstilles til 

betinget tilsagn jf. indstillingsnotat. 

 

* Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på Admincontrol. 
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