Få økonomisk tilskud på 25.000 kr. til rådgivning
- inden for grøn digital omstilling

Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem digital omstilling
eller styrket e-handel og samtidig bidrage til den grønne omstilling? I SMV:Digitals grønne pulje kan
du søge om tilskud til en privat rådgiver, der kan hjælpe dig med udvikle din forretning, realisere dine
digitale ambitioner og samtidig minimere dit klimaaftryk gennem digitale og teknologiske værktøjer.
Du kan ansøge om tilskud til uvildig rådgivning, som kan understøtte indførslen af nye digitale løsninger
og ny teknologi i din virksomhed. Du kan søge tilskud på 25.000 kr. Tilskuddet kombineres med deltagelse
på en workshop, hvor du bliver helt skarp på, hvor din virksomhed har brug for rådgivning, og hvem der er
den rette rådgiver.
Får du tilskud på 25.000 kr., kan dette anvendes til potentialeafklaring eller implementering, eller en
kombination af begge. Tilskuddet kombineres med obligatorisk deltagelse på en af de to workshops
indenfor temaerne: ”Styrk din e-handel med en grøn profil” og ”Brug data til ressourceoptimering og
vedligeholdelse”. De obligatoriske workshops for begge temaer gennemføres i både Herning (24.marts)
og Sorø (2.april).

Tema 1: Styrk din e-handel med en grøn
profil

Tema 2: Brug data til ressourceoptimering og vedligeholdelse

Eksempler på områder, som kan søges
rådgivning til:

Eksempler på områder, som kan søges
rådgivning til:

•

•

•
•
•

Opsætning af webshop der fremmer
kunders grønne valg
Anvendelse af digitale løsninger til
produktkonfiguration og visualisering i
kundens miljø
Digitale løsninger til optimering af
logistikløsninger for virksomheder med
egen distribution
Lagerstyring og samkøring med øvrige
IT-systemer mhp. optimering af indkøb
og opbevaring

•
•
•
•

Brug af måleudstyr og sensorik til
indsamling af data
Automatisering på baggrund af data
Brug af indsamlede data til at
optimere ressourceforbruget eller i
vedligeholdelses- og serviceopgaver
Visualisering af data gennem fx
”business intelligence”-modeller
Anvendelse af 3D print, kunstig
intelligens, mv.

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 - også
inden for grøn omstilling.

Eksempler på områder du kan søge tilskud til:
Digital omstilling

Automatisering

E-handel

Se specifikke områder på smvdigital.dk

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
2-249 fuldtidsansatte
Ingen krav til omsætning
OBS Obligatorisk deltagelse i tematiseret workshop i projektet.

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.
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