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• Hvad er SMV:Digital programmet?

• Hvem kan ansøge?

• Hvad kan du søge støtte til?

• Hvordan ansøges? 

• Gennemgang af ansøgningsskema

• Q&A



• Nationalt program, hvor SMV’er gennem privat rådgivning kan få 
hjælp til:

• Digital omstilling

• Styrke online salg

• Programmet er etableret med regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst og har 
til formål at fremme digitalisering og e-handel blandt små og mellemstore 
virksomheder fra alle erhverv i Danmark. 
Programmet løber i perioden 2018-2021 med puljer i forår og efterår.

• Yderligere aktualiseret af Corona-krisen

• Mere digital, mere online, mere automatisering…

SMV:Digital



2019 nationalt:

• 1000+ ansøgninger

• 600+ tilsagn

• 50+ mio kr udmøntet til indkøb af privat uvildig rådgivning

SMV:Digital er karakteriseret ved:

• Enkel online ansøgningsproces

• Gratis vejledning inden ansøgning

• Svar på ansøgning i løbet af fem uger

• Gratis vejledning til valg af rådgiver

• Enkel projektadministration, afrapportering og hurtig refusion

SMV:Digital bevillinger udmøntes ”først til mølle” princippet blandt godkendte ansøgninger

SMV:Digital – en succeshistorie



Dorte Zacho Martinsen:
(CEO BM Silo & formand for SMV:Boardet)

”Der er store gevinster ved at tage nye digitale 
teknologier i brug. 

Netop en tid med store forandringer kan være det 
rigtige tidspunkt at satse på nye teknologier.

Selvom det kan være svært at vide, hvor man skal 
starte.”

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651389375198310401/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651389375198310401/


Brian Jeppesen
(medlem af SMV:Boardet & CEO Mjølner Informatics)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hO0uxeKPap0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hO0uxeKPap0&feature=emb_logo


SMV:Digital er målrettet SMV’er med…

• Ambitioner om vækst og udvikling

• Ressourcer og ønske om at investere i IT-løsninger og ny teknologi

• Behov for en teknologiafklaring eller hjælp til implementering



25.000 kr. voucher og workshop

• 2-20 fuldtidsansatte

• Ingen krav til omsætning

• Obligatorisk deltagelse i tematiseret workshop

• 6 mdr projektperiode

• Dansk CVR nummer

• Indfrier SMV definition:

• Omsætning max 50 mio euro og/eller balance max 43 mio euro

• NB! Koncernforbundne selskaber vurderes ansatte, omsætning og balance på koncerntal

• Har vækstambitioner og ønske om forbedring af produktivitet

• Har afsat ressourcer til at implementere ny teknologi i jeres virksomhed

• Kan medfinansiere med 50% enten i form af kontant betaling eller med egne afholdte timer

Hvilke virksomheder kan søge

100.000 kr. voucher

• 3-249 fuldtidsansatte

• Min 2 mio. kr. i omsætning i seneste afsluttede
regnskabsår

• 12 mdr projektperiode

Åbner for 
ansøgninger

20.april 09.00

28,25 mio kr
svarende til
282 tilsagn



• 100.000kr puljen anvender en 
geografisk fordeling jvf. tabellen 
til højre

• Fordelingen gælder den første 
uge efter puljeåbningen, 
hvorefter endnu ikke opbrugte 
pladser fordeles efter først-til-
mølle

Geografisk fordeling af 100k tilsagn

Erhvervshus-område Faktisk fordeling af antal SMV’er

Hovedstaden 30 pct.

Fyn 10 pct.

Midtjylland 25 pct.

Nordjylland 10 pct.

Sjælland 12 pct.

Sydjylland 13 pct.

Total 100 pct.

12% svarer
til 33 tilsagn



SMV:Digital step-by-step

Forbered
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Word skabelon

Evt vejledning
fra “lokalt” 

Erhvervshus

Online 
ansøgning

Afgørelse
Erhvervsstyrelsen

Vurdering og 
indstilling

Tilsagn/Afslag
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Projektgennem-
førelse

Evaluering

Læs
www.smvdigital.dk



Formålet er at styrke digitaliseringen i SMV’er

Gennem uvildig rådgivning at styrke produktivitet, konkurrenceevnen og grøn omstilling
i danske SMV’er, gennem øget anvendelse af digitalisering og automatisering.

Der er fokus på både optimering og værdiskabelse.

Nb. Der kan ydes tilskud til rådgivning og uddannelse, men ikke til investeringer i: 
software, udstyr eller maskiner. 

Hjælp til at afklare, hvordan virksomheden kan digitaliseres og/eller automatiseres. 

En afdækning af de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det. 

Fastlæggelse af kravspecifikation til ny teknologi og/eller ligeledes hjælp til effektiv 
implementering af ny teknologi.



Digitale indsatsområder - eksempler

Digital omstilling E-handel Automatisering (Digital omstilling)

• E-handelsplatform, webshop- og systemvalg

• Produktkonfiguration og anden specialudvikling for e-

handel

• Kunderejsen, trafikdataanalyse, konverteringsoptimering

• Kundegenkendelse, recommendation, dynamisk platform 

og prissætning

• Online markedspladser, multichannel og dropshipping 

• Systemintegration, ERP, lager og logistik 

• Datadreven digital markedsføring, sociale medier, 

marketing automation

• Anvendelse af ny teknologi, automatiseret kundeservice, 

VR, AR

• Digital sikkerhed 

• Forretningssystemer - ERP / MRP 

• Ledelse IT - MES/MIS

• Produktionsoptimering - analyse og effektivisering 

af forsyningskæden

• Internet of things og cloud teknologi

• Big Data / Busines Intelligence – smart 

dataanvendelse

• Systematisk kundebearbejdning - CRM

• Digital sporbarhed - oprindelse i hele 

forsyningskæden

• Produktudvikling - digitale løsninger  og 

Produktkonfigurationssystemer

• Software robotter - RPA

• Digital sikkerhed

• Procesudstyr

• Elektromekanisk og mekanisk automatisering

• Robotteknologi og -celler

• Visionsystemer

• Designsystemer - CAD/CAM

• Kvalitet, måleudstyr og sensorik

• Avanceret materialeteknologi inkl. 3Dprint

• Produktudvikling – fysiske produkter

• Digital sikkerhed



Digitale indsatsområder - eksempler

Digital omstilling

• Forretningssystemer - ERP / MRP 

• Ledelse IT - MES/MIS

• Produktionsoptimering - analyse og effektivisering af forsyningskæden

• Internet of things og cloud teknologi

• Big Data / Busines Intelligence – smart dataanvendelse

• Systematisk kundebearbejdning - CRM

• Digital sporbarhed - oprindelse i hele forsyningskæden

• Produktudvikling - digitale løsninger  og Produktkonfigurationssystemer

• Software robotter - RPA

• Digital sikkerhed



Digitale indsatsområder - eksempler

E-handel

• E-handelsplatform, webshop- og systemvalg

• Produktkonfiguration og anden specialudvikling for e-handel

• Kunderejsen, trafikdataanalyse, konverteringsoptimering

• Kundegenkendelse, recommendation, dynamisk platform og prissætning

• Online markedspladser, multichannel og dropshipping 

• Systemintegration, ERP, lager og logistik 

• Datadreven digital markedsføring, sociale medier, marketing automation

• Anvendelse af ny teknologi, automatiseret kundeservice, VR, AR

• Digital sikkerhed 



Digitale indsatsområder - eksempler

Automatisering (Digital omstilling)

• Procesudstyr

• Elektromekanisk og mekanisk automatisering

• Robotteknologi og -celler

• Visionsystemer

• Designsystemer - CAD/CAM

• Kvalitet, måleudstyr og sensorik

• Avanceret materialeteknologi inkl. 3Dprint

• Produktudvikling – fysiske produkter

• Digital sikkerhed



Hvilke opgaver er støtteberettigede

Kun aktiviteter
startet efter
tilsagnsdato



Tildelingskriterier

1. Projektet bidrager til at realisere vækstambitioner

Her vil vurderingen tage udgangspunkt i, at du har gjort dig overvejelser omkring din virksomheds 
vækstambitioner og tilhørende udfordringer, samt hvordan du forventer, at projektet kan bidrage til 
at løse disse udfordringer.

2. Forankring af projektet

Her vil du blive vurderet på, om der er afsat ressourcer til at få hævet det teknologiske niveau i din 
virksomhed, herunder om der er økonomisk råderum til indkøb af potentielt ny teknologi. Ydermere 
ses der på om der i jeres virksomhed er ledelsesmæssigt engagement i projektet, og hvorvidt I har 
afsat de rette medarbejdere til gennemførslen af projektet. 

3. Digitalt og teknologisk niveau

Her vurderes det, om jeres projekt reelt involverer en for jer ny teknologi eller en væsentlig 
opgradering af allerede eksisterende teknologi, som I anvender. 



Rådgivervalg

• Virksomheden vælger selv rådgiver blandt godkendte rådgivere i 
SMV:Digital Rådgiverdatabasen (mere end 800 rådgivere)
https://smvdigital.dk/raadgiver/soeg-raadgiver

• Krav om uvildig rådgivning
Uvildighed indebærer, at en rådgiver ikke går ind til et rådgivningsforløb med den 
intention at sælge egne løsninger (hardware/software) eller løsninger fra 
samarbejdspartnere, som rådgiveren profiterer eller på anden måde får gavn af.
Ved afklaringsprojekter skal rådgiveren præsentere virksomheden for flere 
relevante løsninger. 

• Ingen interessesammenfald mellem konsulent og virksomhed
Dvs ikke ansatte, familie, bestyrelse, advisory board, venner o.lign.

https://smvdigital.dk/raadgiver/soeg-raadgiver


www.smvdigital.dk

• Xxx

http://www.smvdigital.dk/


• Digital Omstilling: 
https://smvdigital.dk/digital-
omstilling/cases

• BB Fiberbeton fra Lille Skensved: 
https://smvdigital.dk/digital-
omstilling/cases/bb-fiberbeton

• E-handel: https://smvdigital.dk/e-
handel/cases

• Ilva fra Næstved: 
https://www.youtube.com/watch?time_c
ontinue=23&v=L0aGVnqMFgE&feature=
emb_logo

Virksomhedscases 
fra SMV:Digital

https://smvdigital.dk/digital-omstilling/cases
https://smvdigital.dk/digital-omstilling/cases/bb-fiberbeton
https://smvdigital.dk/e-handel/cases
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=L0aGVnqMFgE&feature=emb_logo


Word skabelon til forberedelse af ansøgning

Direkte link:
https://smvdigital.dk/ansoegningskrav

https://smvdigital.dk/ansoegningskrav


www.cvr.dk

Word skabelon

http://www.cvr.dk/


Word skabelon

Beskriv virksomheden
Husk læseren kender som 
udgangspunkt intet til jeres 
virksomhed, og baserer behandling 
på jeres informationer

Vær ambitiøs, men realistisk, der 
gives midler til virksomheder som 
ønsker vækst og udvikling

Hvilke barrierer kan digitalisering 
være med til at overkomme for 
virksomheden



Word skabelon

Beskriv hvad projektet 
tilvejebringer, og hvilke 
forretningsmæssige fordel det 
giver virksomheden?

Hvilke, for virksomheden, nye 
digitale teknologier anvendes?

Hvad kan rådgiverne bidrage med 
ift. gennemførelse af projektet, fx 
proces-kortlægning, teknologi-
afklaring/-valg, systemarkitektur, 
sammenhæng med IT- strategi og 
forretningsmodel, uddannelse.



Word skabelon



Word skabelon

Skal sandsynliggøre at der er 
kapital til at gennemføre projekt 
OBS Hvis negativt driftsresultat 
og/eller negativ egenkapital er 
der ekstra vigtigt

Skal vise organisatorisk
forankring dvs involvering af
bade ledelse og udførende
medarbejdere/specialister



Word skabelon



Word skabelon



Online ansøgning

Direkte link:smvdigital.onlinelegat.dk

Check at du kan logge på inden
mandag den 20. april kl.09.00
For at sikre at du har virksomhedens
korrekte NemID og password.

https://smvdigital.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger


Online ansøgning

OBS: 100.000 formål bliver først synlige kl 09.00

OBS: Dette er 25.000kr formål

OBS: Løbenummer i Først-til-mølle
behandlingen tildeles ved indsendelse
af den færdige ansøgning.
Løbenummer kan ses på hjemmeside
og i kvitteringsmail.

Direkte link:smvdigital.onlinelegat.dk

https://smvdigital.onlinelegat.dk/brugerlogon.aspx?bruger


Kontakt SMV:Digital

Randi Terp, projektleder 
Tlf. 53727199
rte@ehsj.dk

Torben Kristensen, forretningsudvikler
Tlf. 41999811
tk@ehsj.dk

Mikael P. Jespersen, forretningsudvikler 
Tlf. 53727100
mpj@ehsj.dk

Dennis Lisner Thyssen, erhvervskonsulent
Tlf. 55885248 
dlt@naestvederhverv.dk

mailto:rte@ehsj.dk
mailto:tk@ehsj.dk
mailto:mpj@ehsj.dk
mailto:dlt@naestvederhverv.dk

