
 

Sag nr. 2.3.2 Medfinansiering af Enterprise Europe Network (EEN) samt medfinansiering af 
internationaliseringsrådgiver i Væksthus Hovedstaden (BESLUTNINGSSAG) 

 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Sagen præsenterer to initiativer, hvortil der søges regionens medfinansiering.  Begge initiativer 
understøtter SMV’ers internationalisering, hvorfor de fremlægges i samme sag. 

Initiativ 1: Europa-Kommissionen sendte i starten af 2014 et nyt udbud ud af Enterprise Europe Network 
(EEN) i EU’s udviklingsprogram for små og mellemstore virksomheder (COSME-programmet 2014-2020). 
Erhvervsstyrelsen faciliterer i den forbindelse, at der dannes ét konsortium i Danmark, hvor staten og alle 
regioner deler medfinansieringen. Derfor forelægges Vækstforum Hovedstaden en sag, hvor der søges om 
Region Hovedstadens del af medfinansiering til netværket.  

Initiativ 2: Eksportrådet har opfordret Region Hovedstaden til at medfinansiere indstationeringen af en 
internationaliseringsrådgiver fra Eksportrådet i Væksthus Hovedstaden. Samarbejdet skal modnes til en 
ordning, der styrker SMV’ernes internationalisering i relation til eksport, innovation og 
investeringstiltrækning gennem øget koordinering og flere aktiviteter. 

 

INDSTILLING 

Vækstforums sekretariat indstiller, 

- at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges en ramme op til kr. 400.000 årligt i en 
fireårig periode svarende til alt 1,6 mio.kr. til Enterprise Europe Network.  

- at  Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der i alt bevilges kr. 855.000 til indstationering af en 
internationaliseringsrådgiver i en treårig periode i Væksthus Hovedstaden.  

 

POLITISK BEHANDLING 

Sagen ventes sendt til endelig behandling i regionsrådet den 23. september på baggrund af Vækstforums 
indstilling til sagen.  

 

SAGSFREMSTILLING 

Baggrund 
Vækstforum Hovedstaden har en væsentlig opgave i at understøtte regionens små- og mellemstore 
virksomheder (herefter SMV) i deres internationaliseringsbestræbelser for at skabe de bedste 
forudsætninger for øget vækst, jobskabelse og konkurrenceevne. Derfor lægger sekretariatet op til, at 



 

Vækstforum Hovedstaden og regionsrådet støtter to initiativer, der skal styrke SMV’ernes 
internationalisering gennem international match-making, netværksaktiviteter, øget viden om EU-
finansiering og eksportpotentiale. 
 
Initiativ 1: Enterprise Europe Network (EEN) 
Enterprise Europe Network er Europa-Kommissionens netværk, hvis formål er at forbedre små- og 
mellemstore virksomheders konkurrence- og innovationsevne gennem, fx information om EU’s tilskuds- og 
støttemuligheder samt hjælp til at søge udenlandske partnere. Hovedopgaven er etablering af de 
internationale partnerskaber, som vedrører kommercielt samarbejde, innovations- og teknologioverførsel 
og samarbejder, der fordrer F&U-aktiviteter, fx i relation til Horizon 2020. Effektmålet med 
partnerskaberne er at skabe arbejdspladser og øget omsætning.  Netværket er i dag repræsenteret i over 
50 lande med mere end 600 kontorer. 
 
I Østdanmark har Region Hovedstaden og Region Sjælland aftalt, at man ønsker at skabe et tæt samarbejde 
om opgaven i forlængelse af samarbejdet om Fokuseret Vækstdagsorden. Med en fælles østdansk model 
sikres volumen, optimal ressourceudnyttelse og synergi mellem indsatserne, og Vækstforum får en god 
mulighed for at sætte en fælles fokuseret vækstdagsorden. 
 
Netværket forankres i Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland, der i deres egenskab af at 
være indgange for danske virksomheder, allerede besidder en del af de kompetencer, der er afgørende for 
at løfte opgaven. Væksthusene skal bl.a.  trække på andre operatører, som fx de to regioners EU-kontorer, 
som der skal indgås et formaliseret samarbejde med for at udnytte gensidige styrker og viden. Endvidere er 
det vigtigt med kontakt til lokaler erhvervskontorer.  
 
Netværket skal drives resultatorienteret, og effekterne af netværkets indsats skal måles løbende – 
herunder virksomhedernes udbytte af EEN-netværket . Det østdanske konsortium skal på to år opnå: 

- 10 partnerskabsaftaler. (Et konservativt estimat, baseret på tidligere erfaringer fra netværket). 
- at mindst 300 virksomheder modtager rådgivning og 360 virksomheder deltager i 

informationsaktiviteter.  
- at information om netværket rammer minimum 2000 virksomheder.  

 
Efter to år genforhandles måltallene mellem konsortiepartnerne. I den proces vil der være stærkt fokus på 
virksomhedernes direkte udbytte af netværket.  
 
Initiativ 2: Øget samarbejde og koordination mellem Eksportrådets og regionernes internationaliserings-
aktiviteter skal lette SMV’ernes adgang til det globale marked 
Region Hovedstaden er sammen med de øvrige danske regioner i dialog med Eksportrådet om at styrke 
samarbejdet om internationalisering med fokus på vækst. Internationalisering skal her forstås bredt som 
aktiviteter, der fremmer eksport, innovation og tiltrækker investeringer og på den måde styrker SMV’erne 
internationale konkurrencedygtighed. I den forbindelse har Eksportrådet opfordret Region Hovedstaden til, 



 

som den sidste region, at medfinansiere en indstationering af en internationaliseringsrådgiver i Væksthus 
Hovedstaden i en 3-årig periode. 

Medarbejderen skal være den centrale indgang til Eksportrådet fra regionen og have overblik over alle 
Eksportrådets ydelser, tilskudsordninger og samarbejdsarrangementer.  

Konkrete opgaver vil omfatte: 

• Afdækning af konkrete virksomheders internationaliseringsbehov i samarbejde med Væksthusets 
øvrige medarbejdere. Dette arbejde vil tage udgangspunkt i eksisterende analyser og viden om  
internationaliseringsparate virksomheder. 

• Tilrettelæggelse af koordinerende udviklingsforløb for virksomheder, der kombinerer både 
Væksthusets, Eksportrådets samt øvrige aktørers ydelser og tilskudsordninger. 

• Skabe kontakt mellem Hovedstadsregionens virksomheder og ressourcepersoner hos bl.a. 
Eksportrådets rådgivere i Danmark, på repræsentationerne og hos private rådgivere, så 
virksomhederne kan få individuelle møder med disse. 

• Samarbejde med, besøg hos og rådgivning til kommunernes erhvervsservicecentre/råd vedrørende 
eksportfremme og internationalisering. 

Regionens SMV’ere skal på denne måde sikres en bedre service og en enkel, lokal og mere direkte adgang 
til Eksportrådets netværk af rådgivere, ydelser og tilskudsordninger. 

Internationaliseringsrådgiveren skal nå ud til 160 virksomheder om året. Heraf skal mindst: 
- 80 virksomheder indgå i et vækstforløb 
- 40 virksomheder opnå øget værdi af deres eksportmarkeder som følge af rådgivningsforløb.   
 
 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Enterprise Europe Network (EEN) 
Region Hovedstadens årlige udgift til medfinansieringen forventes at blive kr. 400.000 per år og kr. 1,6 mio. 
for den 4-årige projektperiode.  
 
Budgettet for et fremtidigt dansk EEN er først endeligt fastlagt som en del af tildelingsprocessen til det 
danske konsortium for EEN. Det forventes, at Europa-kommissionen tilbyder 60 % medfinansiering, 
svarende til ca. 12 årsværk. Det skal fordele mellem de danske partnere. Den danske medfinansiering vil 
være 40 %, hvoraf Erhvervsstyrelsen løfter 20 % via finanslovsaftalen. Region Hovedstaden del vil være 20 
% af medfinansieringen med de øvrige regioner i Danmark. Fordelingsnøglen er endnu ikke fastlagt, men 
Erhvervsstyrelsen sender forslag hertil i høring i Danske Regioner.  
 
Internationaliseringsrådgiver 
Internationaliseringsrådgiveren indstationeres for en 3-årig periode. Samlet forventes udgiften til 
lønomkostninger og drift at være kr. 2,1 mio. Erhvervsfremmestyrelsen har givet tilsagn på en bevilling til 
opstart på i alt kr. 300.000. Herudover dækker Eksportrådet 25 % svarende til kr. 525.000. Dette svarer til 



 

den statslige medfinansiering andre regioner modtager. Væksthus Hovedstaden bidrager med 20 % 
svarende til 420.000 kr. Der er søgt om, at Region Hovedstaden bidrager med de resterende knap 40 %. Det 
svarer til 855.000 kr. for en 3-årig periode. 

 

KOMMUNIKATION 

Der planlægges en kommunikationsindsats i forbindelse med både indgåelse af det danske Enterprise 
Europe Network. Og der vil være en løbende kommunikationsindsats om de resultater der realiseres af 
internationaliseringsrådgiver-ordningen. 

 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Enterprise Europe Network (EEN) skal træde i kraft 1. januar 2015. Når det danske konsortium er udpeget af 
kommissionen, udarbejdes en 7-årig aftale mellem de danske konsortiepartnere og kommissionen. Budget 
og måltal (fx antal partnerskaber – effekter for virksomhederne) genforhandles hvert 2. år mellem 
konsortiepartnerne. Derfor lægger administrationen op til, at Vækstforum i første omgang støtter initiativet 
i en 4-årig periode, idet det efter denne periode vil være muligt at vurdere effekterne af initiativet. 
 
Fsva. Internationaliseringsrådgiver-ordningen kan ansættelse ske i efteråret 2014. 
 
Der  stilles krav til, at en evaluering af internationaliseringsrådgiveren er gennemført efter de 3 år med 
ordningen er gået. 
 

Vækstforums indstilling behandles af Regionsrådet den 23.september 2014. 
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