
Præsentation til Bornholm 15. marts 2023

Virksomhedsprogrammet



Program

1. Intro til Virksomhedsprogrammet

2. SMV Digital

3. SMV Grøn 

4. SMV Grønne Kompetencer

5. SMV Pro

6. SMV Vækstpilot

7. SMV Eksport

8. Spørgsmål og opsamling



Virksomhedsprogram 2.0

SMV Digital

▪ Rådgivning
▪ Kompetenc

eudvikling
▪ Investering

Datoer for 
ansøgninger 
i 2023 klar

SMV Eksport

▪ Rådgivning
▪ Kompetence-

givende
workshops

19. april

SMV Grøn + 
Grønne 
Kompetencer

▪ Rådgivning
▪ Kompetence

-udvikling
▪ Investering

26. april

Vækstpilot

▪ Tilskud til løn 
til vækstpilot i 
max 6 mdr.

▪ Konkret 
udviklings-
opgave

13. marts

SMV Pro

▪ Tilskud til 
rådgivning til 
ledelse, 
strategi, 
organisation 
og ejerskifte

15. marts

https://virksomhedsprogrammet.dk/

https://virksomhedsprogrammet.dk/


Tværgående

o Alle ansøgninger skal indsendes digitalt via 
OnlineLegat – arbejdes på fælles indgang til dette

o I kan få hjælp i Erhvervshuset – tag fat i Ebbe: Vi 
sparrer gerne på ansøgning og giver feedback. 

o Krav til markedsafsøgning på alle spor (undtagen 
Vækstpilot)

o Der er færre midler end i det foregående 
Virksomhedsprogram



SMV:DigitalSMV:Digital



Formål

Styrke virksomheders produktivitet og 
konkurrenceevne gennem øget anvendelse af
digitalisering, e-handel og automatisering.

Programmet startede i 2018 og fortsætter i 
perioden 2021-2025 med puljer i forår og 
efterår.

SMV’er med dansk cvr nummer 
og 2-249 årsværk.



Tilskud til? 

Potentialeafklaring

Implementeringsforløb

Direkte investeringsstøtte



Eksempler Anvendelsen af ny teknologi til automatiseret kundeservice

Nyt forretningssystem - ERP

Robotteknologi til produktionsoptimering

Online markedspladser - PIM system 

Datadreven digital markedsføring



Proces

Læs på smvdigital.dk
Forbered ansøgning
Modtag feedback fra Erhvervshus

Første step



Proces

Ansøgningsdagen

Tjek i god tid at log ind med virksomhedens NEM-ID fungerer
Log på 10 min. inden 09:00
Tilfældigt kønummer 09:01
1 time til udfyldning af ansøgning (benyt copy-paste)



SMV:GRØN 2.0
•…IKKE en fortsættelse!



FORMÅL

• SMV’erne omstiller sig mod en mere cirkulær 

økonomi, som bidrager til reduktion af virksomhedens 

ressourceforbrug og affaldsmængder

• Det er en forudsætning for støtte under alle indsatstyper, at 

der arbejdes med at omstille virksomhederne til en mere 

cirkulær økonomi

• Hensigten med rådgivningen er at styrke SMV’ernes videns-

og beslutningsgrundlag samt forudsætninger for at bevæge 

sig mod en mere grøn og cirkulær økonomi

• Hensigten med investering er ligeledes at styrke SMV’ernes 

grønne og cirkulære omstilling

Åbningsdato for 
ansøgningsvindue nr. 1

26. april 2023

Lukker i 2025

Erhvervshus Nordjylland er 
national operatør 

på SMV:Grøn 2.0.



FORVENTEDE ANSØGNINGSVINDUER 2023

• Åbning onsdag d. 26. april 2023 – 10. maj 2023 (Sjælland 17. maj)

• Efteråret 2023 – korte ansøgningsvinduer

• Følg med på www.virksomhedsprogrammet.dk

http://www.virksomhedsprogrammet.dk/


MÅLGRUPPEN

• Målgruppen er SMV’er i alle brancher, 
som

• har behov for og forretningsmæssige 

potentialer i at øge deres grønne og 

cirkulære omstilling

• ønsker at bidrage til den grønne 

dagsorden og mindske klima- og 

miljøbelastningen i samfundet

• Programmet kan ikke yde støtte til 
primære erhverv



ANSØGNINGSKRAV

1. Årsværk

- Antal årsværk 2-249 – antal årsværk opgøres på 

baggrund af tilgængeligt data fra seneste registrering på 

CVR.dk

2. Årsregnskab

- Virksomheden skal have mindst et afsluttet årsregnskab

3. Offentlige forvaltning/tilskud

- Virksomheden må ikke være en del af den offentlige 

forvaltning, eller modtage offentlige tilskud, der udgør 

mere end halvdelen af driftsudgifterne

4.      Dansk CVR-nummer 

- Der kan ikke søges på P-nummer

5.      Opfyldelse af SMV-status

- Virksomheden skal leve op til EU’s kriterier for 

definitionen af en SMV



AKTIVITETER

4 hovedaktiviteter
• Hovedaktivitet 1 – R1:

Rådgivningsvoucher 50.000kr.

• Hovedaktivitet 2 – R2: 
Rådgivningsvoucher 150.000kr.

• Hovedaktivitet 3 – I1: 
Investeringsvoucher 50.000kr.

• Hovedaktivitet 4 – I2: 
Investeringsvoucher 150.000kr.

4 kombinationer
• Kombination 1: R1 Rådgivning + I1 

Investering = 100.000kr.

• Kombination 2: R2 Rådgivning + I1 
Investering = 200.000kr.

• Kombination 3: R1 Rådgivning + I2 
Investering = 200.000kr.

• Kombination 4: R2 Rådgivning + I2 
Investering = 300.000kr.



INDHOLD - RÅDGIVNING

Eksempler på emner:

• Overblik over miljøpåvirkninger via en livscyklusvurdering 
(LCA), CO2-regnskab eller lign. som afsæt for fx 
udskiftning af materialer i et produkt, nye processer mm.

• Re-design af produkter og emballage med henblik på at 
reducere materialer, øge levetid og muliggøre fremtidig 
genanvendelse.

• Take-back mhp. genbrug, fx rådgivningsstøtte til at 
udvikle en ny forretningsmodel, hvor returprodukter 
indgår i en ny værdikæde som genbrug el. gensalg.

• Processer frem mod mærkning, standarder 
og certificeringer, hvor klarhed over blandt andet 
ressourceforbrug, indkøb og adfærd bidrager 
til ressourcebesparende effekter.

• Bæredygtighed I værdikæden, hvor virksomheden indgår 

samarbejde med eller stiller krav til underleverandører og 

dermed arbejder med at nedbringe miljøpåvirkningerne 

i leverandørkæden.

• Services, der muliggør ressourcebesparelser, fx 

forretningsmodeller med SAAS, som bidrager til øget 

produktlevetid.

• Bæredygtighedsstrategier, hvor baseline ofte er en kortlægning 

af miljøpåvirkninger – hvorudfra der identificeres hotspots og 

potentialer for at nedbringe ressourcer og miljøpåvirkning.

• Virtualisering, som kan overflødiggøre fysiske produkter



INDHOLD - INVESTERING

Eksempler på emner:

• Certificeringer

• Miljømærkninger

• Nyt software

• Nye maskiner

• Nyt udstyr

• Test af eksisterende udstyr og produkter



BEMÆRK

Det er IKKE muligt at 
investere i energiomlægning 
i SMV:Grøn 2.0 som fx 
varmepumper, solceller, 
fjernvarme osv.

Det er IKKE muligt at være 
uafklaret omkring investering 
i ansøgningen. Den ønskede 
investering skal være 
konkret beskrevet i 
ansøgningen.



RAMMER OG FORDELING

Rammer
• Offentlige støttemidler fra EU– derfor er 

markedsafsøgning et ufravigeligt krav. 
Bemærk der er skærpet fokus på 
interesseforbundethed

• Det er ikke muligt at søge to 
rådgivningsvouchere eller to investerings-
vouchere

• Man kan kun have ét aktivt forløb ad gangen

• Kontantmedfinansiering
• Støtte 50% på rådgivning

• Støtte 25% på investering

• Slutprodukt: Grøn plan skal udfyldes

• Flow skal følges for at overholde 
revisionsspor

• Obligatoriske opstartsmøder hvor blandt 
andet flow gennemgås – afholdes ved 
godkendt ansøgning med national operatør
og regional repræsentant

Fordeling

• Nationale ansøgningsrunder fordelt 
over kalenderåret

• Særlige ansøgningsrunder hvor der kun er åbent for 
ansøgninger fra Region Sjælland. CVR-nummer skal 
være registreret i Region Sjælland. Der kan ikke
søges på P-nummer.





SMV:GRØNNE KOMPETENCER



FORMÅL

Grøn omstilling får større og større fokus, men 

opleves mere og mere komplekst.

• SMV:Grønne Kompetencer bidrager til afklaring på, 

hvor man som SMV skal starte sin rejse samt hvilke 

kompetencer og hvilken form for opkvalificering den 

grønne omstilling kræver.

• Formålet med projektet er at bidrage til at styrke 

SMV’ers adgang til kvalificeret arbejdskraft 

gennem kompetenceudvikling af SMV’ens

medarbejdere, ledelse og bestyrelse.

• Via tilførsel af kompetencer, viden og 

færdigheder bliver SMV’er i stand til at 

imødekomme og håndtere konkrete nye opgaver og 

EU-krav samt får kompetencer til at kunne træffe 

strategiske beslutninger i forhold til grøn omstilling.

Åbningsdato for første 
ansøgningsrunde

10. maj 2023

SMV:Grønne Kompetencer 
løber til 2026

Erhvervshus Nordjylland
er national operatør 

i tæt samarbejde med 
de øvrige erhvervshuse



AKTIVITETER

Tre varianter afhængig af hvad der vil give 
det bedste kompetenceløft for den enkelte
virksomhed med udgangspunkt i
virksomhedens konkrete behov:

1) Kollektive workshops
Grøn Kickstart er 
afklarende,kompetencegivende, 
kollektive workshops 

2) Individuel voucher
Skræddersyede 1:1-forløb

3) Individuel voucher
Deltagelse i eksisterende tilbud (f.eks. 
allerede udbudte kurser)



Voucher 1

Skræddersyede 1:1-forløb (60.000 kr.)

Til SMV’er med konkrete virksomhedsnære 
behov for efteruddannelse og/eller 
opkvalificering. Kompetenceforløbet 
tilrettelægges på baggrund af virksomhedens 
egen kravspecifikation. 

Virksomhedens investering

• Kontant egenbetaling pr. virksomhed: 
9.000 kr. 

• Medfinansiering i form af 
medarbejdertimer: 140 timer

Voucher 2

Deltagelse i eksisterende tilbud (60.000 kr.)

Til SMV’er med et helt konkret, målrettet 
kompetencebehov, som kan blive 
kompetenceløftet gennem standardtilbud eller 
allerede eksisterende kurser. 

Virksomhedens investering

• Kontant egenbetaling pr. virksomhed: 
9.000 kr. 

• Medfinansiering i form af 
medarbejdertimer: 140 timer

INDIVIDUELLE KOMPETENCEGIVENDE FORLØB



SMV:Pro
Vi styrker dig og din forretningsudvikling



Hvad er SMV:Pro?
Gi’ dine ideer fart og ressourcer

•Screening af din virksomheds nuværende situation 
og fremtidige muligheder

•Udviklingsplan: Hvad skal du gøre? Hvorfor skal du gøre det? 
Hvordan skal du gøre det? Hvornår skal du gøre det?

•En partner der følger dig gennem hele processen fra start til 
slut

•Vælg mellem skræddersyede rådgivningspakker eller skab din 
egen ansøgning



Hvem kan deltage?

• Udviklingsparate SMV’er med planer og ideer, de er 

klar til at realisere

• 0-249 ansatte og min. et afsluttet årsregnskab

• SMV:Pro kan søges, såfremt der ikke kan søges til 

opgaven i en af de andre SMV:Puljer

• Tidligere ansøgere kan søge igen. 



Rådgivning

• Indkøb af professionel rådgivning for op til 500.000 kr. –
og få op til 250.000 kr. retur

• Med afsæt i virksomhedens behov kan man få hjælp til 
fx:

• Strategi- og forretningsudvikling

• Bestyrelsesarbejde
• Ejer- eller generationsskifte

• Kompetenceudvikling (i begrænset omfang)

• Der åbnes for ansøgninger d. 15. marts. Der er løbende 
optag, men først til mølle



5 Rådgiverpakker

Plug & Play => en nem, hurtig og enkel adgang til midlerne

• Ejerskifte (max. 100.000)

• Strategi & organisationsudvikling (max. 80.000 kr.)

• Forretningsmæssig sparring (max. 100.000)

• Bestyrelse / Advisory Board 

✓ Afklaring (max 50.000 kr)

✓ Opstart & udvikling (max 50.000 kr.)

Er nu i udbud og med frist d. 11. april kl. 12.00



SMV:PRO

Virksomheden får lagt fundamentet for at kunne udvikle og drive en sund virksomhed. 
Professionalisering af organisationen og strategisk afklaring – tilskud til det forberedende arbejde, der fører hen til 
identificering af løsningen - ikke udførelse af løsningen, kravspecifikation eller indkøb af teknologi. Hvis man kender 

løsningen eller teknologien, skal det søges i de andre spor. Aktiviteten skal føre til en udviklingsplan.

SMV:Digital

Tilskud til 
potentialeafklaring & 

implementering af 
teknologi og digitale 

løsninger 

SMV:Eksport

Tilskud til penetrering 
af nye 

eksportmarkeder 
(markedsanalyse, go-2-

market plan, etc.)

SMV:Grøn

Rådgivnings- og/eller 
investeringsvoucher til 

grøn omstilling og 
cirkulær økonomi

SMV:Vækstpilot

Tilskud til ansættelse af 
Vækstpilot til 

udviklingsopgaver

Afklaret om løsning -
kender hvad.

Uafklaret - mangler 
hvorfor & hvordan?

SMV:Pro en del af Virksomhedsprogrammet



SMV:Pro Teamet



Introduktion til 
SMV:Vækstpilot 2.0.



▪ Udviklingsopgave – 50 % i tilskud (dog max 15.000 kr.) pr. måned i 6 måneder

▪ Udviklingsopgave = arbejdsopgaver (skal præcis beskrives fra starten)

▪ Det er muligt at få et tilskud på op til 10.000 kr. (ekskl. moms) til et individuelt kompetencegivende kursus til vækstpiloten.

▪ Virksomheden skal have likviditet og være ledelsesmæssigt klar til at ansætte en ny medarbejder 

▪ Virksomheden må ikke have haft ansat en vækstpilot under det tidligere SMV:Vækstpilot program

• Udbetaling sker, når vækstpilotsforløbet er afsluttet. Forvent, at der kan gå op til 8-10 måneder efter, at anmodning om 
udbetaling er godkendt af Erhvervshusene.

• Bemærk: Vækstpilotens timeregistrering undervejs samt slutoplysninger er afgørende for udbetaling af tilskuddet

SMV:Vækstpilot



Afsluttende fakta

136 vækstpilot pladser til Hovedstadsregionen

Puljen åbner 13. marts kl. 12.00

Puljen udmøntes efter først-til-mølle

Seneste ansættelsesstart er
juni 2025



SMV Eksport
Velkommen til det nye SMV:Eksport



Vouchers & workshops



SMV:Eksport
All you need to know

• Op til 100.000 kr / 300.000 kr til køb af 
rådgivning på 50/50 basis

• Ansøgningsvindue 3 x årligt, start 19. april

• Kun penge til de bedste, så få sparring!

Voucher

• Eksportforberedende kompetenceudvikling

• 3 workshops pr. år i hver region – åbne for alle

• Koster gratis (I bidrager med timer)

• Der arbejdes på et online katalog

Workshop



Temaer

• ”Analyse og valg af eksportmarked”, Hovedstaden og Nordjylland

• ”E-handel B2B – skab vækst via Amazon”, Midtjylland

• B2G salg internationalt, Sydjylland (under udarbejdelse)

• ”Eksportparathed & Værditilbud til Markedet”, Sjælland
• Den første af en serie på fire workshops som et samlet forløb, en slags 

grunduddannelse i eksport, da oplever at deres målgruppe er virksomheder 
på et lavt eksportparathedsniveau. 



Støtteberettigede ydelser

Indkøb af eksterne rådgivningsydelser, herunder konsulentbistand 

til brug for projektets aktiviteter fx indkøb af ekstern konsulent til 

udarbejdelse af markeds – og segmentanalyser, udarbejdelse af 

markedsundersøgelser, hjælp til opnåelse af certificering, 

varemærkeregistrering og patenter, udarbejdelse af materialer til 

brug for opmærksomhedsskabende aktiviteter.

Forudsætningen for ovennævnte aktiviteter/udgifter er, at de skal 

være nødvendige for at kunne lancere et nyt produkt eller 

eksisterende produkt på et nyt marked for 

ansøgervirksomheden.

Regelgrundlag

Gældende støtteberettigelsesregler fastsat af 

Erhvervsstyrelsen 

https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/sites/def

ault/files/2022-

07/Vejledning%20om%20st%C3%B8tteberettigelse%2020

21-2027.pdf

og statsstøttereglerne. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/d

e_minimis_regulation_da.pdf

Hjælpetools

Støtteberettigede ydelser, eksempler på rådgiveropgaver 

indenfor rammen (uploades til sharepoint inden 

annoncering om kommende åbning)

https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2022-07/Vejledning%20om%20st%C3%B8tteberettigelse%202021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf


No Go ydelser

Regelgrundlag

Gældende støtteberettigelsesregler fastsat af 

Erhvervsstyrelsen 

https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/sites/def

ault/files/2022-

07/Vejledning%20om%20st%C3%B8tteberettigelse%2020

21-2027.pdf

og statsstøttereglerne. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/d

e_minimis_regulation_da.pdf

Hjælpetools

Støtteberettigede ydelser, eksempler på rådgiveropgaver 

indenfor rammen (uploades til sharepoint inden 

annoncering om kommende åbning)

Ingen tilskud til aktiviteter, der er direkte forbundet med de eksporterede mængder, til 

etablering og drift af distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med 

eksportvirksomheden. 

Ingen etableret fysisk tilstedeværelse i et pågældende land får ansøgning i 

programmet. Dette er gældende, uanset om det pågældende land er opdelt på 

delstats- eller regionsniveau.

Ikke støtteberettigede udgifter

● Driftsudgifter i forbindelse med certificering, patenter og varemærkeregistrering, herunder 

løbende omkostninger til vedligehold efter førstegangsregistrering. 

● Udviklingsomkostninger ifm. certificeringer, patenter og varemærkeregistrering. 

● Konsulentudgifter til opbygning, etablering og vedligeholdelse af distributionsnet på markedet 

(drift)

● Konsulentudgifter til identifikation af enkelte kunder eller dialog med eksisterende kunder 

(drift)

● Konsulentudgifter til varetagelse af virksomhedens eksisterende eksportaktiviteter/relationer, 

herunder til andre aktiviteter som er direkte forbundet med eksporterede mængder eller andre 

løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomheden (drift)

● Konsulentudgifter til varetagelse af virksomhedens eksisterende eksportaktiviteter/relationer, 

herunder til andre aktiviteter som er direkte forbundet med eksporterede mængder eller andre 

løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomheden anses som drift og ikke 

støtteberettiget.

https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2022-07/Vejledning%20om%20st%C3%B8tteberettigelse%202021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf



