Få økonomisk tilskud til rådgivning
- inden for digital omstilling eller e-handel

Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem digital
omstilling eller styrket e-handel? I SMV:Digital kan du søge om tilskud til en privat rådgiver, der
kan hjælpe dig med at realisere dine digitale ambitioner.
Du kan ansøge om tilskud til uvildig rådgivning, som kan understøtte indførslen af nye digitale løsninger og
ny teknologi i din virksomhed. Tilskuddet kan anvendes til potentialeafklaring eller implementering, eller
en kombination af begge. Tilskuddet kan være 25.000kr eller 100.000 afhængig af virksomhedsstørrelse
og behov.

Eksempler på områder du kan søge tilskud til:
DIGITAL OMSTILLING

E-HANDEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Forretningssystemer - ERP/MRP
Ledelse IT - MES/MIS
Produktionsoptimering
Internet of Things (IoT) og cloud teknologi
Big Data/Business Intelligence
Systematisk kundebearbejdning - CRM
Digital sporbarhed
Produktkonfigurationssystemer
Produktudvikling - digitale løsninger
Software robotter - RPA
Digital sikkerhed

•
•
•
•
•
•

AUTOMATISERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•

E-handelsplatform, webshop- og systemvalg,
betalinger
Produktkonfiguration, chat og anden
specialudvikling for e-handel
Besøgsdataanalyse, konverteringsoptimering,
business intelligence
Kundegenkendelse, mersalg, dynamisk platform
og prissætning
Online markedspladser, dropshipping, affiliate
marketing
Systemintegration, ERP, PIM, lager og logistik
Datadreven markedsføring,
søgemaskineoptimering (SEO/SEM), sociale
medier, e-mail automation
Kanalstrategi, multichannel, omnichannel
Anvendelse af ny teknologi, automatiseret
kundeservice, VR, AR
Digital sikkerhed

Eksempler på støtteberettigede aktiviteter i potentialeafklaringsprojekter:
•
•
•
•
•
•
•

Kortlægning af arbejdsprocesser i virksomheden
Afklaring af processer der kan digitaliseres/automatiseres
Afklaring af relevant teknologi til digitalisering/automatisering
Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for digitaliseringen/automatiseringen
Forretningsudvikling
Udarbejdelse af ROI/business case/kravsspecifikation for investering i ny teknologi
Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning

Eksempler på støtteberettigede aktiviteter i implementeringsprojekter:
•
•
•
•
•

Afklaring af tekniske og organisatoriske barrierer for gevinstrealisering af ny teknolog
Hjælp til integration af ny teknologi
Uddannelse af relevante medarbejdere i brugen af den specifikke nyindkøbte teknologi
Hjælp til gennemførelse af organisatoriske ændringer som følge af implementering af ny teknologi
Hjælp til leverandørstyring

For at søge tilskud gennem SMV:Digital skal du være en SMV-virksomhed, du skal have
potentiale til at vækste gennem nye digital løsninger og teknologi og vigtigst af alt, skal du
have ambitioner.
Generelt gælder at virksomheden skal opfylde:
•
•
•
•
•

Dansk CVR nummer
En omsætning på maksimalt 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
OBS ved koncernforbundne selskaber vurderes ansatte, omsætning og balance på koncerntal
Har vækstambitioner og ønske om at forbedre jeres 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

25.000 kr. voucher og workshop
•
2-20 fuldtidsansatte
•
Ingen krav til omsætning
•
Obligatorisk deltagelse i tematiseret workshop

100.000 kr. voucher
•
3-249 fuldtidsansatte
•
Min 2 mio. kr. i omsætning i
seneste afsluttede regnskabsår

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 og afrapportering

SMV:Digital bevillinger udmøntes ”først til mølle” princippet blandt godkendte ansøgninger.
Læs mere på smvdigital.dk, hvor du også kan finde kontaktoplysninger for yderligere spørgsmål.
Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden
Henrik Poulsen, M: 61 88 46 04, E: hpo@ehhs.dk
Peter Keller-Larsen, M: 52 13 85 08, E: pkl@ehhs.dk

