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Tema: Digitalisering via ledelse
1. Baggrund
Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling, og virksomhederne skal have gode rammer til at udnytte nye teknologier. Regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst skal bringe Danmark på forkant med den digitale udvikling og indeholder bl.a. initiativet
SMV:Digital, der har til formål at understøtte SMV’ers digitale løft ved
bl.a. at styrke lederes kompetencer inden for digitalisering.
Udgangspunktet for digital vækst i Danmark er godt. Danmark er et af
de mest digitaliserede lande, men er begyndt at tabe terræn i forhold til
andre lande – ikke mindst til lande i Asien. Det ser ud til, at danske virksomheder ikke er helt så gode til at udnytte de nyeste digitale teknologier
til fx nye forretningsmodeller og services. Det gælder ikke mindst
SMV’erne.
Digitalisering kan give store gevinster for virksomheder. Den hastige
udbredelse af digitale teknologier indebærer imidlertid også udfordringer
og risici for virksomhederne, da den digitale omstilling kommer til at indebære store omstillinger i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet, hvor
mange jobfunktioner vil ændres. Det stiller krav til, at virksomhederne
fornyer sig, og at kompetencerne i arbejdsstyrken udvikles i takt med
omstilling af jobfunktioner mv.
Derfor lancerer Erhvervsstyrelsen nu som led i indsatsområdet
SMV:Digital i regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst et tema
under den nationale pulje af strukturfondsmidler, som skal understøtte
digital forretningsudvikling i SMV’er ved at styrke ledernes, ledende
medarbejdere og/eller nøglemedarbejderes kompetencer inden for digitalisering. Kompetenceløftet inden for digitalisering kan understøttes fx
via mentorordninger, efteruddannelse, netværk for virksomhedsledere
mv.
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Initiativet er målrettet virksomheder i hele landet, og et projekt vil blive
medfinansieret gennem den nationale pulje af socialfondsmidler med op
til 36,6 mio. kr. Et projekt skal være landsdækkende. Men fordi Region
Sjælland er en såkaldt ”overgangsregion” i Europa, er godt halvdelen af
midlerne (18,5 mio. kr.) afsat til at yde en særlig indsats i Region Sjælland.1
I december 2017 udmeldte Erhvervsstyrelsen en ansøgningsrunde specifikt vedrørende Region Sjælland (ansøgningsfrist 11. april 2018). Nærværende ansøgningsrunde, som omfatter hele landet, erstatter ansøgningsrunden for Region Sjælland alene (samtidig forlænges ansøgningsfristen til den 16. maj 2018 kl. 12). Fordi Region Sjælland er en overgangsregion, jf. ovenfor, skal ansøger dog indsende to ansøgninger: én
ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland, samt én
ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet (se mere
under afsnit 5). Det er ikke tilstrækkeligt at indsende en ansøgning for
Region Sjælland alene (eller for de øvrige regioner alene).
Kompetenceløftet under nærværende ansøgningsrunde skal koordineres
tæt med øvrige regionale og lokale indsatser inden for digitalisering (se
nærmere nedenfor).

2. Indhold
Nye digitale teknologier såsom anvendelse af data, sensorer og online
handel rummer et stort produktivitets- og vækstpotentiale for virksomhederne. Danske SMV’er er imidlertid markant mindre digitale end de
største virksomheder. Blandt de mindre virksomheder er kun ca. 30 pct.
avanceret digitale, mens det blandt de største virksomheder er ca. 75
pct.
Blandt de barrierer for digital omstilling, som SMV’er oplever, er følgende:


Manglende viden om de digitale muligheder, og hvordan den digitale omstilling strategisk skal tilgås



Usikkerhed og manglende viden om business casen ved digitale
investeringer, særligt potentialerne i nye teknologiske muligheder såsom avanceret e-handel, IoT og Big Data



Manglende kompetencer også i ledelsen til effektivt at implementere og omsætte digitale teknologier til nye digitale produkter, services og forretningsmodeller

1

De europæiske ”overgangsregioner” har et BNP pr. indbygger mellem 75 og 90 pct.
af EU-gennemsnittet. I Danmark opfylder Region Sjælland – primært på grund af den
store pendling mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden – kriteriet for at blive
udpeget til overgangsregion, mens de fire øvrige danske regioner er såkaldt ”mere udviklede regioner” (BNP pr. indbygger over 90 pct. af EU-gennemsnittet).
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På denne baggrund sigter nærværende temaudbud på at igangsætte en
indsats, der understøtter digital forretningsudvikling i SMV’er ved at
styrke ledernes, ledende medarbejderes og/eller nøglemedarbejderes
kompetencer inden for digitalisering.
NB: I Region Sjælland, hvor halvdelen af EU-midlerne skal anvendes,
skal kompetenceudviklingen fokusere på ”det brede” erhvervsliv for
dermed at supplere den socialfondsindsats, som ErhvervsAkademi
Sjælland vil igangsætte målrettet potentielle vækstvirksomheder i udvalgte erhverv i regionen.
Målet for Socialfondens kompetenceudviklingsindsats er at øge beskæftigelsen og produktiviteten i de deltagende virksomheder. Projektet skal således bidrage til dette mål.
Der gives ikke støtte til projekter, som alene omfatter en enkelt virksomhed. Projektet skal forankres hos en operatør, som skal medvirke til at
løfte digitaliseringskompetencerne blandt ledere og nøglemedarbejdere i
et antal private virksomheder. Operatøren skal forestå administration og
implementering af projektet. Operatøren kan fx være et erhvervskontor,
en erhvervsorganisation, et regionalt væksthus, eller en virksomhed. Implementeringen kan eventuelt ske ved, at operatøren og/eller projektets
økonomiske partnere tilknytter eksterne konsulenter til at bistå deltagervirksomhederne med at styrke deres digitaliseringskompetencer. Der kan
evt. knyttes et ”advisory board”/ekspertgruppe til projektet.
For at deltage er det et krav, at en virksomhed har en vækststrategi, som
kompetenceudviklingen i digitalisering kan understøtte.2
I henhold til socialfondsprogrammet vil de aktiviteter, som støttes, navnlig kunne være:
Ledelse:
 Styrkelse af digitale ledelseskompetencer i SMV’er med vækstambitioner, fx via netværk, mentorordninger, efteruddannelse og cheftil-leje-ordninger.
Kompetenceudvikling:
 Afdækning af lederes og nøglemedarbejderes kompetenceudviklingsbehov i relation til virksomhedens vækststrategi. For at være støtteberettiget skal afdækningen efterfølges af et konkret kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering for ledere og/eller nøglemedarbejdere.

2

Der ydes ikke støtte til at udvikle vækststrategier. Den enkelte deltagervirksomhed
skal således allerede have en vækststrategi inden indtræden i projektet. Der er ikke noget bestemt formkrav til en ’vækststrategi’.
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 Kompetenceudvikling inden for digitalisering af ledere og nøglemedarbejdere, enten i enkeltvirksomheder eller i et samarbejde mellem
virksomheder fx inden for erhvervsmæssige klynger.
Netværk:
 Netværk for virksomhedsledere og ansatte inden for digitalisering/digital omstilling, som bidrager til at skabe og understøtte vækst i
de deltagende virksomheder gennem fælles erfaringsopbygning med løbende sparring fra eksterne aktører.
Kompetencetilførsel:
 Tilknytning af personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse til konkrete digitale udviklingsopgaver i private virksomheder,
herunder facilitering i forbindelse med matching af virksomheder og
højtuddannede. Indsatsen kan eventuelt supplere den eksisterende videnpilotordning og andre specialistformidlingsordninger, som hjælper
SMV’er med tidligt at rekruttere højtuddannede specialister.

3. Krav til ansøgning

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets
prioritetsakse 1, investeringsprioritet 2, der har til formål at øge beskæftigelsen (og produktiviteten) i de deltagende virksomheder.
Ansøger skal som minimum beskrive følgende i ansøgningen:
Hvordan projektet vil bidrage til at øge beskæftigelsen i de deltagende virksomheder: Ansøger skal beskrive, hvordan projektet vil bidrage til at løfte de digitale kompetencer og øge beskæftigelsen i de
deltagende virksomheder, gerne med henvisninger til erfaringer, undersøgelser og analyser, der understøtter projektets valg af indsats.
Effektkæde og kritiske antagelser: Ansøgers projektbeskrivelse skal
indeholde en klar og logisk effektkæde samt en beskrivelse af de kritiske antagelser for, at projektet kommer til at virke efter hensigten. Om
muligt skal de kritiske antagelser være evidensbaserede. Ansøgere skal
således beskrive projektets effektkæde, dvs. sammenhængen mellem
projektets aktiviteter, output og resultater (effekter), herunder resultater
på længere sigt efter projektets afslutning.
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Veldefineret målgruppe. Ansøger skal beskrive, hvilken målgruppe
projektets indsats retter sig mod, og hvordan ansøger vil sikre rekruttering af virksomheder til projektet.
Gode og velbegrundede indikatorer og måltal. Ansøger skal tage
udgangspunkt i indikatorvejledningen for Socialfondsprogrammet:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/esf_indik
atorvejledning_version_3_140416.pdf
og opstille klare velbegrundede mål og forklare, hvordan disse er fastsat.
Budget: Ansøger skal beskrive, hvorledes midlerne fordeles over
projektets tidsperiode samt på hvilke aktiviteter og konti.

4. Kriterier for valg af ansøgninger

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra overensstemmelse
med nærværende temabeskrivelse. Ved gennemgang af ansøgningerne
vil der herudover blive lagt vægt på:
a. Hvordan projektet bidrager til at løfte de digitale kompetencer
blandt ledere og nøglemedarbejdere og øger beskæftigelsen i de deltagende virksomheder, herunder om projektet har en klar og sammenhængende effektkæde med kritiske antagelser samt gode og velbegrundede indikatorer og måltal. Der vil blive lagt særlig vægt på, hvordan
projektet vil rekruttere virksomheder til deltagelse i projektet, idet der
sandsynligvis vil blive brug for en opsøgende indsats blandt virksomheder, som i dag kun har beskedent fokus på digitalisering og digital omstilling. I Region Sjælland vil det være vigtigt, at indsatsen er målrettet
andre virksomheder end de virksomheder, som er i fokus for Erhvervsakademi Sjællands digitaliseringsinitiativ, jf. punkt d nedenfor.
En projektansøgning kan tildeles 0-25 point på dette kriterium.
b. Kvalifikationer og kompetencer: Ansøger skal beskrive, hvilke
kompetencer inden for digitalisering og digital omstilling ansøger selv
har og – fx via videninstitutioner, specialister og private konsulenter –
inddrager i projektet.
En projektansøgning kan tildeles 0-25 point på dette kriterium.
c. Stærkt og landsdækkende partnerskab
Projektet skal gennemføres i et stærkt og landsdækkende partnerskab
med involvering/opbakning fra erhvervslivet.
En projektansøgning kan tildeles 0-20 point på dette kriterium.
d. Koordinering med lignende indsatser:

Der vil blive lagt vægt på, hvordan projektet er koordineret og afstemt
med lignende indsatser lokalt, regionalt og nationalt. Det er vigtigt, at
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projektet ikke overlapper med allerede eksisterende eller planlagte indsatser. Det gælder særligt følgende:


Det igangværende socialfondsprojekt Digital Vækstkultur, der er
forankret hos ErhvervsAkademiet Lillebælt:
http://xn--digitalvkstkultur-yrb.dk/



Det kommende digitaliseringsprojekt i Region Sjælland (forankret hos ErhvervsAkademi Sjælland):
http://www.regionsjaelland.dk/vus/Annonceringer/arkivannonceringer-2017/Sider/erhvervsudvikling-annonce-q3digitalisering.aspx



Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion:
http://www.erhvervspartnerskabet.dk/



Socialfondsprojektet Smart Greater Copenhagen, Digitalt kompetenceløft i smv’er (forankret hos DTU) og det tilhørende forprojekt.

En projektansøgning kan tildeles 0-20 point på dette kriterium.
e. Forankring af projektet: Der vil blive lagt vægt på, hvordan ansøger vil sikre, at projektets resultater forankres og videreføres i erhvervsfremmesystemet samt voksen- og efteruddannelsessystemet efter
den offentlige medfinansierings ophør.
En projektansøgning kan tildeles 0-10 point på dette kriterium.
For at komme i betragtning til en bevilling om EU-medfinansiering skal
en projektansøgning opnå minimum 65 point.

5. Finansiering
Projekter vil blive finansieret gennem den nationale pulje af socialfondsmidler med op til i alt 36,6 mio. kr.
Ansøger skal indsende to ansøgninger: én ansøgning for de aktiviteter,
der skal foregå i Region Sjælland, samt én ansøgning for de aktiviteter,
der skal foregå i resten af landet.3 For ansøgninger vedrørende aktiviteter
i regionerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden
gælder, at den nationale pulje kan yde EU-medfinansiering svarende til
max 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen
vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at der kan søges om
max 60 pct. af det samlede budget.

3

Årsagen til, at der skal indsendes to ansøgninger er, at Region Sjælland er udpeget
som en såkaldt overgangsregion i EU med egen økonomisk ramme, mens resten af
Danmark tilhører de mere udviklede regioner med fælles økonomisk ramme. For at sikre en landsdækkende indsats skal der gennemføres aktiviteter i såvel Region Sjælland
som de øvrige regioner – og derfor laves to ansøgninger.
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Den nationale finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, herunder de deltagende virksomheder, men kan også komme fra
stat, regioner, kommuner, organisationer, fonde mv.
Den ansøgte EU-medfinansiering skal i udgangspunktet fordeles med
godt 50 pct. i Region Sjælland og knap 50 pct. i resten af landet. Der
kan maksimalt søges om 18,5 mio. kr. i EU-medfinansiering til aktiviteter i Region Sjælland og 18,1 mio. kr. i EU-medfinansiering til aktiviteter i de øvrige regioner.
Det forventes, at der under indsatsen gives EU-tilskud til én ansøger.
I det omfang et projekt vil indebære statsstøtte i henhold til gældende
EU-regler, kan den samlede EU-medfinansiering blive mindre end
50/60 pct.
Den nationale pulje af regional- og socialfondsmidler
Den nationale pulje af regionalfondsmidler og socialfondsmidler er en del af
den samlede danske indsats under de europæiske struktur- og investeringsfonde. I Danmark er omkring 7,5 pct. af midlerne under Regionalfonden og Socialfonden placeret i en national pulje, der udmøntes centralt. Det svarer til et
beløb på ca. 31 mio. kr. årligt, hvoraf en del af midlerne skal gå til Region
Sjælland.
Regionalfonden og Socialfonden, herunder den nationale pulje, skal bidrage til
at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse i hele Danmark. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx regeringens vækstplaner og fx
Østersøstrategien vil kunne støttes.
Erhvervsministeren udmelder efter høring af Danmarks Vækstråd temaer for
den nationale pulje. Erhvervsstyrelsens direktør træffer afgørelse om midlerne.

Puljens midler skal generelt udmøntes inden for de gældende regler for
anvendelsen af Regional- og Socialfonden i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i socialfondsprogrammet, i Socialfondens indikatorvejledning samt i ’Støtteberettigelsesregler 20142020’ (se afsnit 6). Den offentlige støtte til projekter under den nationale pulje skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU’s statsstøtte- og udbudsregler.

6. Ansøgningsproces
Ansøgning om EU-medfinansiering fra den nationale pulje søges hos
Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse om tildeling af midler fra den
nationale pulje.
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Der afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere hos Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg, den 10. april 2018, kl. 13-15.
Tilmelding hertil skal ske via www.regionalt.dk
Ansøgninger til at modtage tilskud til projekter under temaet vil – foruden en vurdering af opfyldelsen af de generelle regler for tildeling af
strukturfondsmidler (legalitetskontrol) – blive vurderet på baggrund af
de kriterier, som fremgår af ansøgningsmaterialet, jf. ovenfor. Kun projekter, som støtter op om opgaverne i det udmeldte tema, som de er beskrevet i afsnittene ovenfor, kan komme i betragtning til tilskud.
Erhvervsstyrelsen udsteder kontrakt om EU-medfinansiering eller afslag
og varetager sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger.
Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervsstyrelsen til ovennævnte tema under den nationale pulje er den 16. maj 2018 kl. 12. Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som
man kan finde på http://www.regionalt.dk eller direkte via dette link:
http://skema.erhvervsstyrelsen.dk/2014/.
Yderligere information
For yderligere information om temaets faglige indhold eller om Socialfonden samt ansøgningsproces kontakt: Hans Henrik Nørgaard tlf. 3529
1755, haheno@erst.dk eller Jakob Gyldendorf Holt tlf. 3529 1775, jagyha@erst.dk.
Find yderligere information via følgende links:
Socialfondsprogram 2014-2020 (s.18-22):
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/socialfond
sprogram_2014-2020_forkortet_udgave.pdf
Regler for EU-medfinansiering 2014-2020, støtteberettigelsesregler:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/24_08_1
6_regler_for_eu-medfinansiering_2014-2020.pdf
Indikatorvejledning for Socialfonden (s. 4-7 og s. 16-19):
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/esf_indika
torvejledning_version_3_140416.pdf
Statsstøttehåndbogen (for beskrivelse af hvad statsstøtte er):
http://em.dk/~/media/files/2017/01-12-statsstttehndbog2017docx.ashx?la=da

