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INTERNATIONAL SAMHANDEL
SMV:International                       Aktivt tilbud                 Projektleder: Anne Marie Damgaard 

Værditilbud: Der er fire muligheder, der kan hjælpe virksomheder, alt efter deres aktuelle behov:
MyWay: Løsning af eksportudfordringer med 50 % i rådgivertilskud af op til 145.000 kr.
Go2Market Workshops: Værktøjer og viden til at starte eksport rigtigt
MarkedsÅbner: Vækstforløb, der sparker døren ind til et nyt marked
EksportBooster: Booster vækst med workshops, markedsbesøg og rådgivertilskud

Målgruppe: Eksportparate SMV’er med 5-249 ansatte (primære målgruppe er 10-49 ansatte)

Ansøgning: 2020-2022, ansøgning med løbende rekruttering, deltagergebyr på diverse aktiviteter 

SMV:Eksport                                  Aktivt tilbud                         Projektleder: Jens Jakob Hjorth 

Værditilbud: Der er to muligheder, der kan hjælpe virksomheder med at få flere hænder til at arbejde 
med eksport:
Tilskud til egne ansatte: Få 50 % af op til 200.000 kr. til én eller flere ansatte i organisationen 
Tilskud til EOR-medarbejdere: Få 50 % af op til 500.000 kr. i tilskud til en ny medarbejder, som ansættes 
igennem en tredje part på et eksportmarked.

Målgruppe: SMV’er med 1-249 ansatte

Ansøgning: 2021, åbent for ansøgninger fra d. 7. september til d. 5. oktober 2021

GRØN OMSTILLING

Grøn Cirkulær Omstilling                       Aktivt tilbud                              Projektleder: Peter Lind

Værditilbud: 90.000 kr. til at udvikle en grøn cirkulær forretningsmodel med diverse forløb og aktiviteter

Målgruppe: SMV’er med maks. 249 ansatte, som endnu ikke har deltaget i lignende udviklingsprojekter

Ansøgning: 2020-2022, ansøgning med løbende rekruttering, ingen deltagergebyr (kun timemedfinans.)

Positively Produced             Aktivt vidensprojekt        Projektleder: Britta Lessow Tästensen

Værditilbud: danske og tyske partnere udvikler bæredygtighedskompas og læringsakademier med 
formål om bæredygtig fødevareproduktion og forbrug

Målgruppe: Fødevarevirksomheder og forbrugere

Ansøgning: Ikke åbent for ansøgning, et interregionalt udviklings- og vidensprojekt

SMV:Grøn                                     Aktivt vidensprojekt                            Projektleder: Peter Lind 

Værditilbud: Giver 50.000 kr. i tilskud til nybegynder og 150.000 kr. i tilskud til erfarne inden for grøn om-
stilling. Tilskuddet ydes til rådgivning, investering og kompetenceudvikling.

Målgruppe: Alle SMV’er

Ansøgning: Der vil være åbent for ansøgning fra den 11. oktober – 7. november.

https://ehsyd.dk/smvinternational
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smveksport/3cbeedd2-0629-422a-856e-3a6f9b300169/
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/tilskud-til-egne-eksportansatte/95b1917c-d49b-4407-910b-53c991fdffe0/
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/tilskud-til-eor-ansatte-i-udlandet/f0b06d8e-e75e-4a0b-8332-88034655ea6f/
https://ehsyd.dk/gco
https://ehsyd.dk/positivelyproduced
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvgroen/bab6c5de-d96e-41d9-bc48-363d7d270776/
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/voucher-1-nybegynder-inden-for-groen-omstilling/b14a7dc3-55c3-452b-8fab-a41f1213d307/
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/voucher-2-erfaren-inden-for-groen-omstilling/06ccba50-3fcc-4ac9-8f66-0455793b63e7/


INNOVATIONS/TEAMSSAMARBEJDER (to SMV’er og en vidensinstitution)

SMV:Food Innovation                           Aktivt tilbud                Projektleder: Mona Nissen Bach

Værditilbud: 50 % af op til 250.000 i tilskud til to virksomheder til at udvikle et innovativt produkt/løsning 
til fødevarebranchen samt 70.000 kr. i tilskud til vidensinstitution i samarbejdet

Målgruppe: SMV’er med ekspertise inden for fødevareområdet

Ansøgning: 2020-2022, ansøgning med løbende rekruttering, deltagergebyr på 2 % af modtaget tilskud
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KOMPETENCEUDVIKLING 
Vækstrettet Kompetenceudvikling    Aktivt tilbud  Projektleder: Mette Skovgaard Stahl

Værditilbud: Tre muligheder for at søge tilskud til kompetenceudvikling: 1) 50 % af op til 450.000 kr. 2) 50 
% af op til 100.000 kr. 3) 100.000 kr. i tilskud til corona-ramte virksomheder

Målgruppe: Syddanske SMV’er der vil opkvalificere ledere og medarbejdere 

Ansøgning: 2018-2022, ansøgning med løbende rekruttering, deltagergebyr på diverse aktiviteter 

LEDELSE OG STRATEGI

SMV Pro for ejerledere                          Aktivt tilbud                       Projektleder: Carsten Mølby

Værditilbud: 50 % af op til 200.000 kr. i tilskud til ejerledere til et rådgivningsforløb med fokus på ud-
vikling og vækst. 
50% af op til 200.000 kr. i tilskud til ejer- og generationsskifte.

Målgruppe: Ejerledede virksomheder med 3-50 ansatte, ejerlederen

Ansøgning: 2020-2022, ansøgning med løbende rekruttering, deltagergebyr på 5 % af modtaget tilskud

SMV:Food                                     Aktivt tilbud                            Projektleder: Mona Nissen Bach

Værditilbud: 50 % af op til 90.000 kr. tilskud til rådgivningsforløb (vækstplan) med fokus på udvikling og 
vækst

Målgruppe: SMV’er med ekspertise inden for fødevareområdet

Ansøgning: 2020-2022, ansøgning med løbende rekruttering, 2500 kr. i deltagergebyr

SMV:Vækstpilot                         Aktivt tilbud                    Projektleder: Andreas Cæsar Jensen

Værditilbud: Giver 50% løntilskud i 6 måneder til en ny medarbejder – op til 90.000 kr. i alt. Den nye me-
darbejder skal bidrage til omstillingen af virksomheden. 

Målgruppe: Alle SMV’er

Ansøgning: Der vil være åbent for ansøgning fra den 15. september.

https://ehsyd.dk/smvifoodinnovation
https://ehsyd.dk/vku
https://ehsyd.dk/smvpro
https://ehsyd.dk/smvfood
https://ehsyd.dk/smvfood


DIGITALISERING

Enter:Digital                                               Aktivt tilbud                                   Projektleder: Kim Høi

Værditilbud: Workshopforløb med tre workshops om fx onlinesalg og grøn omstilling, 

Målgruppe: SMV’er med 1-20 medarbejdere, lavt digitaliseret, ledere og ledende medarbejdere

Ansøgning: 2020-2022, 1095 kr. for et forløb á tre workshops per deltager. 

SMV:Digital                                     Aktivt tilbud                              Projektleder: Torben Schwartz

Værditilbud: 100.000 kr. rådgivningstilskud – åbner for ansøgning 27. september. 
250.000 kr. rådgivnings- & udstyrstilskud – åbner for ansøgning 13. oktober. 
50.000 kr. rådgivningstilskud & workshop med eksport tema – åbner for ansøgning 5. november.

Målgruppe: SMV’er.

IVÆRKSÆTTERI
Beyond Beta                                          Aktivt  tilbud                  Projektleder: Marianne Danling

Værditilbud: Acceleratorforløb for vækstiværksættere - kombination af bootcamps, business mentorer 
og events

Målgruppe: Iværksættere med og uden CVR-nummer

Ansøgning: 2020-2022, ansøgning med tidbestemt rekruttering, gratis forløb (kun timemedfinans.)

  

IværksætterDanmark                          Aktivt tilbud                                   Projektleder: Per Rask

Værditilbud: Målrettede workshopforløb, der giver kompetenceudvikling indenfor mange brancher og 
temaer samt 1:1 sparring med en dedikeret Business Mentor

Målgruppe: Iværksættere med og uden CVR-nummer

Ansøgning: 2020-2022, ansøgning med tidbestemt rekruttering, gratis forløb (kun timemedfinans.)

Kompetenceløft til iværksættere        Aktivt  tilbud           Projektleder: Marianne Danling

Værditilbud: Op til 25.000 kr. i tilskud til kompetenceløft af iværksættere 

Målgruppe: Iværksættere med et CVR-nummer på maks. 5 år og med maks. 5 ansatte. Ejeren af virk-
somheden skal selv ansøge og deltage i kompetenceudviklingsforløbet

Ansøgning: 2020-2021, min. 20 % i egenbetaling 
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TALENT DK                                                     Pipeline                                                     Projektleder: ?      

Værditilbud: Tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft

Målgruppe: SMV’er med maks. 249 ansatte

Ansøgning: 2020-2022, ansøgning med løbende rekruttering

https://ehsyd.dk/enterdigital
https://ehsyd.dk/onlinesalg_workshop
https://ehsyd.dk/groenomstilling_workshop
https://ehsyd.dk/smvdigital
https://smvdigital.dk/content/ydelser/digital-omstilling-tilskud-til-privat-raadgivning-paa-100000-kr/d685c48d-f577-47f9-91ae-dc42b4c914a9/
https://smvdigital.dk/content/ydelser/investerings-og-raadgivningsstoette-paa-op-til-250000/d341e7c4-5e1e-45d8-b4ca-d8f5fb2e423d/
https://smvdigital.dk/content/ydelser/eksportfremmende-digitalisering-tilskud-til-privat-raadgivning-paa-50000-kr/7eb94bd4-c0c2-42cc-9cf9-098f078dd856/
https://ehsyd.dk/beyond_beta
https://ehsyd.dk/ivaerksaetterdanmark
https://ehsyd.dk/kompetenceloeft_ivaerksaettere

