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 Vedrørende ansøgning til projekt  
”Vækst gennem internationalisering af smv’er”  
 
 
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE  

Væksthus Hovedstadsregionen har søgt 7,7 mio. kr. fra EU's Regionalfondsmidler og 

3,1 mio. kr. fra Region Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af 

projekt ”Vækst gennem internationalisering”.  

 

Vækstforum Hovedstadens sekretariat anbefaler, at den regionale medfinansiering 

nedsættes fra de ansøgte 3,1 mio. kr. til 2,3 mio. kr., da andelen af den regionale med-

finansiering er relativ høj.  

 

INDSTILLING  

Sekretariatet for Vækstforum Hovedstaden indstiller at Vækstforum:  

 Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 7,700 mio. kr. af EU's  

Regionalfondsmidler  

 Indstiller til regionsrådet, at der bevilges 2,310 mio. kr. af erhvervsudviklings-

midler for 2015 

 At Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at godkende en revideret ansøg-

ning, som er tilpasset nedjusteringen i det regionale tilskud 

 

SAGSFREMSTILLING  

 

Fakta  

Projekttitel:                            Vækst gennem internationalisering af smv’er  

Ansøger:                                  Væksthus Hovedstadsregionen  

Partner:                                   Innovationsnetværket Serviceplatform ved DEA  

Samlet projektbudget:          15.399.974 kr.  

Ansøgt EU-støtte:                   7.699.987 kr. Regionalfonden, Forbedret konkurrenceevne 

hos smv’er 

Ansøgt regional støtte:         3.079.987 kr.  

Projektperiode:                      1-4-2015 til 28-2-2018  

 

Baggrund og formål  

Baggrunden for projektet er, at mange små og mellemstore virksomheder har vækst på 

dagsordenen, men er tilbageholdende med at igangsætte vækstaktiviteter. Erfaringer-

ne viser, at der er særlige udfordringer, når det internationale arbejde igangsættes.  

 



 

   Side 2  

Det er typisk manglende viden om udbuds- og efterspørgselsforhold på et givent mar-

ked. Det kan være spørgsmål til prisdannelse og konkurrence, distributionsforhold, of-

fentlig regulering og kulturelle barrierer. Afklaringen af disse forhold er nødvendige for 

at kunne udvikle og kvalificere samt igangsætte virksomhedens internationale vækst-

plan. Projektet baserer sig bl.a. på væksthusets erfaringer med et tidligere projekt 

Growbiz, der også havde til formål at styrke virksomhedernes internationalisering.  

 

Projektets formål er, at få 100 små og mellemstore virksomheder (smv’er) til at vækste 

gennem internationalisering. Virksomhederne tilbydes deltagelse i forløb, som sigter 

mod at udvikle og kvalificere vækstplaner, som grundlag for de fremtidige internationa-

le vækstinitiativer.  

 

I projektet arbejder virksomhederne med eksterne rådgivere samt væksthusets konsu-

lenter om at udvikle internationale vækstplaner for de pågældende virksomheder. Det 

sker via forløb over 9 uger med 3 workshops og kombinerer fælles undervisning og in-

dividuel sparring. Vækstplanen kvalificeres fra workshop til workshop bl.a. gennem 

møder med potentielle kunder, herunder også markedsbesøg.  

 

Virksomhederne findes med udgangspunkt i klyngeindsatsen i den aktuelle erhvervs- 

udviklingsstrategi og fremtidssikres ved at fokusere på de fire temaområder i den 

kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS); sund- , grøn-, kreativ-, og 

smart vækst.  

 

Det fremgår, at projektet er parallelt til en ansøgning fra Væksthus Sjælland til Vækst-

forum Sjælland om Internationaliseringsforløb. Der er i givet fald mulighed for et sam-

spil i relation til Greater Copenhagen.  

 

Effekter og resultater  

Aktiviteterne i projektet indebærer, at 300 virksomheder kontaktes over 2 ½ år. Heraf 

holdes møde med 200 af virksomhederne om eventuel deltagelse. Herfra udvælges 100 

virksomheder, som deltager i rådgivningsforløb og får udviklet en international vækst-

plan. Projektet forventer, at 30 virksomheder vil udvikle sig til nye vækstvirksomheder 

5 år efter projektets afslutning. Definitionen på vækstvirksomheder er her; mindst 5 

ansatte og 20 % vækst i 3 på hinanden følgende år.  

 

Økonomi:  

Projektet har et udgiftsbudget på 15,4 mio. kr. Finansieringen sker via: 

 

 EU-støtte                                                                   7,7 mio. kr. 

 Regional medfinansiering                                      3,1 mio. kr. 

 Virksomhedernes timer                                         3,1 mio. kr.  

 Virksomhedernes kontante medfinansiering     1,5 mio. kr.  

 

 

 



 

   Side 3  

Sekretariatets vurdering  

Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, og rådgivningsgruppens 

input er medtaget i sekretariatets vurdering.  

 

Projektet adresserer en central udfordring i regionen omkring behov for en internatio-

nalisering af små og mellemstore virksomheder, hvilket også er et fokusområde i både 

den nuværende erhvervsudviklingsstrategi samt den kommende regionale vækst- og 

udviklingsstrategi (ReVUS).  

 

I ReVUS peges ligeledes på et behov for et fælles Greater Copenhagen internationalise-

ringstøtteprogram for virksomhederne og deres arbejdskraft.(s. 20). Bestyrelsen for 

Greater Copenhagen har tidligere drøftet et forslag om internationaliseringssamarbej-

de  og anbefalet, at det blev konkretiseret. Den foreliggende ansøgning er en konkreti-

sering af det tidligere forslag.  

 

Der er en række andre initiativer – igangsat eller undervejs - som skal fremme vækst 

og/eller internationalisering af SMV’er og som projektet skal koordineres med: 

 

1. Igangværende: ”Vækstprogram for små og mellem store produktionsvirksom-

heder”. Vækstforum og Region Hovedstaden har i 2014 bevilget 3 mio. kr. af 

regionale udviklingsmidler til programmet. Der bliver tale om et nationalt pro-

jekt, hvor planen er at tilbyde 1000 virksomheder et væksttjek og 500 virksom-

heder et vækstløft. Aktør findes gennem udbud. 

  

2. Under udvikling: ”TeamVækstDanmark”. Ide til fælles program for vækstvirk-

somheder i de deltagende regioner.  Eliteforløb for de bedste vækstvirksomhe-

der. I en anden mødesag til Vækstforum stilles forslag om at reservere midler 

til Team Vækst Danmark.  Aktør findes gennem udbud.   

 

3. Under udvikling: ”Tværregionalt Internationaliseringsprogram med et støttet 

forløb for vækstvirksomheder”.  En tværregional arbejdsgruppe skal i juni 2015 

afrapportere om et forslag fra Danmarks Eksportråd om et tættere samarbejde 

med regionerne og væksthusene om et internationaliseringsforløb. Der er tale 

om opfølgning på møde med handels- og udviklingsministeren, regionsfor-

mændene og formanden for KL i august 2014. Aktør vil formentlig være vækst-

husene.  

 

Projektet søger Regionalfonden vedrørende forbedret konkurrenceevne hos smv’er, 

hvor et af målene blandt andet er at øge antallet af vækstvirksomheder. Der er god 

overensstemmelse med indsatsområdet. Dog kan det være problematisk, at projektet 

via rådgivningsforløb for 100 virksomheder, kun forventer at 30 af de deltagende virk-

somheder bliver til egentlige vækstvirksomheder. 

 

Der forudses en større resultatorientering i regionalfondsprogrammet.  

 



 

   Side 4  

Sekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen og med ansøger om tiltag og aktiviteter, 

der kan øge projektets succesrate i forhold til at skabe vækstvirksomheder.  

   

Samlet vurderer sekretariatet, at det er et godt projekt, der i høj grad understøtter bå-

de den nuværende erhvervsudviklingsstrategi samt den kommende ReVUS. 

 

 Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til tilsagn. 

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER  

Bevilling til projekt ”Vækst gennem internationalisering af smv’er” afholdes inden for 

budgetrammen til regional udvikling i 2015. I henhold til budget- og regnskabsregler for 

tilsagn om støtte til projekter på det regionale udviklingsområde, skal udgiften bogfø-

res som et samlet tilsagn. Det betyder, at den samlede udgift indgår i regnskabet for 

2015, uanset hvornår udbetaling af midlerne foregår.  

 

JOURNALNUMMER  

15002553 

 


