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“SMV’erne har en nøglerolle i den økonomiske genopretning af
Den Europæiske Union. Derfor skal de have al den opmuntring,
der kan mønstres. Det er netop, hvad SBA har til formål ved at
sikre SMV’erne lettere adgang til finansiering og markeder og
lette de administrative byrder.”
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Antonio Tajani, Næstformand i Europa-Kommissionen, ansvarlig for Erhverv og Iværksætteri

EUROPÆISKE PORTAL
FOR SMÅ
VIRKSOMHEDER

EU og din virksomhed
Hvorfor hjælpe små virksomheder?
Europas 23 millioner små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er den bærende kraft i den europæiske økonomi
og udgør mere end 98 % af alle virksomheder. De står for 2/3 af den samlede beskæftigelse i den private sektor
og for ca. 80 % af alle nye arbejdspladser i EU inden for de sidste fem år.
Det er dog hårde tider for små virksomheder. Likviditetsproblemer og bureaukrati betyder sammen med den globale
økonomiske krise, at virksomhederne har brug for en hjælpende hånd til at klare skærene.
Derfor gør EU alt, hvad der overhovedet er muligt, for at fremme innovation og jobskabelse for SMV’erne.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/policy/index_da.htm
> “Small Business Act (SBA)” for Europa

Hvad er en SMV?
Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) dækker over virksomheder, der beskæftiger under 250
personer, og som er uafhængige af større selskaber. SMV’er har endvidere en årlig omsætning på
mindre end 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på mindre end 43 mio. EUR.
Der findes tre typer SMV’er:
• mikrovirksomheder, der beskæftiger mindre end 10 personer
• små virksomheder, der beskæftiger mellem 10 og 49 personer
• mellemstore virksomheder, der beskæftiger mellem 50 og 249 personer
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/facts/index_da.htm
> SMV-definition

Hvad er Small Business Act
for Europa?
I juni 2008 fremlagde Kommissionen
efter en bred høringsproces en
retsakt med titlen Small Business
Act (SBA) for Europa, der består af et
vidtrækkende sæt foranstaltninger
til gavn for virksomhederne, der har
til formål at gøre livet lettere for små
virksomheder.
SBA indeholdt forslag om ny lovgivning på fire
områder, herunder planer om strengere regler
for forsinket betaling. Medlemsstaterne forpligtede sig også til 10 SMV-venlige principper,
der skal være styrende for udformningen og
gennemførelsen af politikker på både EU-plan
og i medlemsstaterne, for at SMV’erne fuldt ud
kan udnytte deres potentiale.

Hvordan hjælper det?
Et helt centralt element i handlingsplanen er
princippet ”Tænk småt først”. Ifølge dette princip
tillægges SMV’erne en central rolle i beslutningsprocessen, og det er med til at sikre, at nye regler
ikke øger de administrative byrder yderligere for
virksomhederne.
Det politiske momentum, der blev skabt med
SBA, har sikret SMV’erne milliarder af euro i
ny finansiering gennem en række støtteordninger. SBA omfatter også initiativer, der skal
hjælpe mindre virksomheder med at få tildelt
offentlige indkøbskontrakter og opnå adgang til
EU-forskningsstøtte, og initiativer, der skal give
regeringerne mere spillerum til at yde støtte til
små virksomheder uden at bryde statsstøttereglerne og samtidig opfordre SMV’erne til rettidig
betaling i egne forretningstransaktioner.

Formålet med SBA er at gøre det lettere for
enkeltpersoner at starte egen virksomhed. Der
skal også gøres en stor indsats for at fremme
iværksætterånd blandt europæerne bl.a. ved
at mindske frygten for fiasko og ved at hylde
iværksættere som rollemodeller.
EU ansporer også virksomhederne til at drage
fuld nytte af de muligheder, som det indre marked giver dem, og udnytte det potentiale, som
vækstøkonomierne repræsenterer.

Evaluering af fremskridt og
næste skridt
Europa-Kommissionen overvåger nøje sine
egne og medlemsstaternes fremskridt med
at gennemføre SBA.
I starten af 2011 vedtog Kommissionen en evaluering af SBA. Hermed blev det oprindelige
budskab i SBA forankret, og samtidig blev indholdet tilpasset den nye politiske og økonomiske kontekst for at give plads til nye måder at
klare de presserende udfordringer på.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> “Small Business Act (SBA)” for Europa

Tænkt småt først
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Formålet med Small Business Act (SBA) er at indarbejde princippet ”Tænk
småt først” i EU’s politikker og overalt i Europa. Det betyder, at SMV’erne
skal høres, inden der indføres ny lovgivning, konsekvenserne for SMV’erne
af lovgivningsforslagene skal undersøges, og der skal ydes hjælp til de
virksomheder, der har behov for det.
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SMV-testen

Mindre bureaukrati

Med SBA er der sat fokus
på at prioritere SMV’erne i
beslutningstagningen i EU. Siden
januar 2009 har Kommissionen
anvendt en obligatorisk “SMV-test” til
at vurdere virkningen for SMV’erne
af alle nye lovgivningsforslag og
politikker.

Spørg en iværksætter om
forhindringer for succes, og
vedkommende vil uden tvivl nævne
de administrative byrder. Der
bruges alt for megen kostbar tid på
papirarbejde, der i stedet kunne være
brugt til at fokusere på at skabe vækst
for virksomheden. EU har sat sig som
mål at reducere virksomhedernes
administrative byrder med 25 %
inden 2012.

En række medlemsstater anvender nu også
lignende test i deres nationale beslutningsproces, og Kommissionen opfordrer andre til at
gøre det samme. Der kan ifølge SBA være forskel på lovgivningen mellem mikrovirksomheder, små, mellemstore og store virksomheder
for at sikre, at eventuelle byrder står i forhold
til de forskellige virksomhedstyper. Der kan
gælde særlige støtteforanstaltninger, nedsatte
gebyrer eller fritagelser for at beskytte SMV’er
og sikre lige vilkår for alle virksomheder.
Europa-Kommissionen foreslog eksempelvis
at give de nationale regeringer mulighed for
at fritage mikrovirksomheder fra regnskabsreglerne. Det betyder, at medlemsstaterne
frit kan udforme de regnskabsordninger, der
er bedst egnede til meget små virksomheder – hvoraf mange ikke er så heldige at have
store regnskabsafdelinger, der sørger for, at
virksomheden overholder de komplekse indberetningsprocedurer for årsregnskaber. Som
et resultat vil op mod 5,4 mio. mikrovirksomheder kunne benytte ordninger, der er bedre
skræddersyet til deres behov, svarende til
6,3 mia. EUR i potentielle besparelser for den
europæiske økonomi.
Kommissionen foreslår endvidere, at der fremover foretages et “sundhedstjek” af reglerne i
sektorer med mange SMV’er.

I 2007 nedsatte Kommissionen en ekspertgruppe om administrative byrder, der skal rådgive om fremskridt for at nå dette ambitiøse
mål. Gruppen består af uafhængige aktører,
der refererer direkte til Kommissionsformand
José Manuel Barroso.
Der er meget på spil. For den enkelte virksomhed vil en mindskelse af de administrative
byrder betyde, at der spares penge og derved
frigøres tid til at drive forretning.
For EU vil en drastisk reduktion af de administrative byrder kunne øge EU’s BNP med op
til 1,4 %. De reduktionsforanstaltninger, der
allerede er vedtaget, forventes at føre til en
omkostningsreduktion på ca. 7,6 mia. EUR.
Der er planer om flere foranstaltninger, som
kan give lettelser for yderligere 30,7 mia. EUR,
hvis medlemmerne af Europa-Parlamentet og
medlemsstaterne giver grønt lys.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> “Small Business Act (SBA)” for Europa
> Mindske de administrative byrder

Regelforenkling:
fakturering med moms
Selv de mindste virksomheder laver
nu en større del af deres bogføring
elektronisk. Derfor nåede EU’s
finansministre i juli 2010 til enighed
om nye forenklede regler for
fakturering med moms.
De komplicerede EU-regler om fakturering
med moms har indtil videre været en hæmsko
for indførelse af elektronisk faktureringsteknologi. Men det kan der nu blive ændret på. Når
direktivet træder i kraft, vil skattemyndighederne acceptere elektroniske fakturaer på samme vilkår som papirfakturaer. Der introduceres
også nye foranstaltninger for at fjerne juridiske
forhindringer for forsendelse og opbevaring af
elektroniske fakturaer.
Nu har medlemsstaterne også mulighed for at
indføre en valgfri kasseregnskabsordning for
virksomheder med en omsætning på under 2
mio. EUR. På den måde kan SMV’er vente med
at betale moms til skattemyndighederne, til
de har modtaget betaling fra deres kunder, og
dermed mindskes de likviditetsproblemer, der
hæmmer nogle SMV’er.
Kommissionen anslår, at ligebehandlingen
af papirfakturaer og elektroniske fakturaer
kan medføre besparelser for 18,4 mia. EUR,
hvis alle virksomheder sender deres fakturaer elektronisk.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_da.htm
> EU’s markedsregler
> Grundviden om at drive virksomhed

Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> “Small Business Act (SBA)” for Europa
> SMV-test
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Kvikskranker
Prøv at se det for dig. Du har fundet
en niche og har en idé, og du vil
starte en ny virksomhed. Du brænder
efter at få dit nye produkt eller din
nye tjenesteydelse ud på markedet
så hurtigt som muligt, men din
begejstring bliver ramt af bureaukrati.
Vi kender alle historien til hudløshed,
men nu er der ændringer på vej.
EU anerkender, at iværksættere bliver pålagt
tidskrævende procedurer og alt for meget papirarbejde i forbindelse med opstart af egen
virksomhed. Medlemsstaterne har siden lanceringen af SBA intensiveret indsatsen for at
mindske virksomhedernes forbrug af tid og
penge ved virksomhedsopstart.
Det tager nu i gennemsnit 9 dage at stifte et
privat aktieselskab (12 dage i 2007), og de
gennemsnitlige omkostninger er 399 EUR
(485 EUR i 2007), og der forventes yderligere
fremskridt efter 2010.
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Europa-Kommissionen fastsætter endvidere
en maksimal frist på en måned til udstedelse
af erhvervslicenser og -tilladelser.
Når man vil registrere en virksomhed, kan det
være frustrerende at skulle henvende sig til
flere forskellige myndigheder. Indtil videre har
18 medlemslande oprettet ”kvikskranker”, som
hjælper en med at stifte et privat aktieselskab,
og det kræver kun ét besøg.
Regeringerne lærer af hinandens erfaringer med at lette opstartsprocedurerne.
Bulgarien har eksempelvis kogt ni opstartsprocedurer ned til en enkelt. Tyskland har
gennemført en ændring af selskabslovgivningen, så systemet forenkles på en måde,
der kan anspore flere borgere til at få ført
deres forretningsideer ud i livet som iværksættere. I Slovenien kan det elektroniske
kvikskrankesystem registrere alle virksomhedsformularer på højst 3 dage, hvilket har
resulteret i besparelser på 10,2 mio. EUR om
året for slovenske SMV’er.

Der findes også kvikskranker i 22 lande, der hjælper virksomheder med at levere tjenesteydelser
på tværs af grænserne. Europa-Kommissionen
samarbejder med medlemsstaterne for at sikre
fuldgyldige og brugervenlige e-forvaltningsportaler, så nyetablerede og eksisterende virksomheder kan bruge mindre tid på administrative
procedurer. En gennemførelse af “en gang for
alle”-princippet vil betyde, at virksomheder ikke
skal indberette de samme oplysninger flere
gange til forskellige myndigheder til licensrelaterede, skattemæssige eller statistiske formål.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> Forbedre erhvervsklimaet: starte, drive
og skabe vækst for en virksomhed
> Opstartsprocedurer
OG
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/economic-sectors/
index_da.htm
> Tjenesteydelser

Op på hesten igen

det ofte erhvervspotentialet hos dem, der
forsøger at starte forfra.

Konkurser er skyld i 15 % af alle virksomhedslukninger. Hvert år berøres 700 000 SMV’er
og ca. 2,8 millioner arbejdspladser. I 2009
oplevede de fleste EU-lande en kraftig stigning i tilfældene af insolvens som følge af
den verdensomspændende finansielle krise
og økonomiske afmatning.
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Ud over at samfundet stempler tidligere konkursramte erhvervsdrivende som en fiasko,
risikerer de erhvervsdrivende, der ønsker at
starte på en frisk, at sidde fast i konkursbehandlingsprocedurer i mellem 4 måneder og
9 år alt afhængig af, hvilken medlemsstat de
er etableret i. Selv om undersøgelser viser, at
erhvervsdrivende, der er gået konkurs, lærer
af deres fejltagelser, undervurderer samfun-

I SBA opfordres medlemsstaterne til at gøre
det muligt at fuldføre alle juridiske procedurer i forbindelse med likvidation af en
virksomhed inden for et år, når det gælder
ærlige iværksættere. Og Kommissionen letter udvekslingen af bedste praksis mellem
medlemsstaterne.
I de fleste EU-lande behandles genstartere
på lige fod med folk, der starter virksomhed for første gang, bl.a. i henseende til EU’s
støtteordninger. Belgien, Finland, Irland,
Spanien og Det Forenede Kongerige har
taget skridt til at reducere konkursbehandlingsprocedurerne, men der mangler meget endnu i medlemsstaterne.

Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> Forbedre erhvervsklimaet: starte, drive
og skabe vækst for en virksomhed
> En ny chance i erhvervslivet

© Fotolia

Mange iværksætteres første forretning
slår fejl, hvorefter de opnår stor succes
med en ny virksomhed. Alligevel er
næsten halvdelen af europæerne
tøvende over for at handle med en
tidligere konkursramt virksomhed, og
langvarige konkursbehandlingsregler
gør det vanskeligt at starte på en frisk.

7

Adgang til finansiering
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Nogle små virksomheder havde allerede før den økonomiske krise svært
ved at få adgang til den nødvendige finansiering for at skabe vækst eller
innovation. Hvad enten de har brug for et billån til varedistribution eller
risikovillig kapital til en nystartet biotekvirksomhed, har SMV’er ofte problemer
med at få adgang til finansiering.
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I mange lande er bankerne blevet mindre
villige til at låne penge ud til virksomheder i
kølvandet på finanskrisen i 2008, hvilket blot
øger de udfordringer, virksomhederne allerede står over for.
Udfordringen består i at sikre, at SMV’erne har
adgang til hensigtsmæssig finansiering.
Kommissionen har oprettet et finansieringsforum for SMV’er, der jævnligt mødes med
repræsentanter for SMV’er, banker og andre finansielle institutioner for at vurdere,
hvordan man bedst tackler både de aktuelle udfordringer og de langsigtede strukturelle problemer med SMV’ers adgang til
finansiering.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_da.htm
> Generel information om finansiering
> Bedre adgang til finansiering

Lettere adgang til lån
I EU er de fleste virksomheder
afhængige af banklån som ekstern
finansiering. Det kan imidlertid være
svært for SMV’er at optage lån, særligt
hvis de ikke kan stille tilstrækkelig
sikkerhed eller ikke har tilstrækkelig
kreditbaggrund.
EU yder støtte til finansielle formidlere i medlemsstaterne såsom banker, leasingselskaber,
garantifonde, gensidige garantiinstitutioner,
forretningsbanker og andre finansielle institutioner, der tilbyder finansiering til SMV’er
ved hjælp af lånegarantier. Derved mindskes
deres risiko, så de kan tilbyde mere kredit til
SMV’erne, end de ellers kunne have gjort.
Garantifaciliteten for små virksomheder,
der indgår i rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP), forvaltes for
Europa-Kommissionen af Den Europæiske
Investeringsfond (EIF).

I perioden 1998-2010 fik knap en million små
virksomheder del i garantier gennem EU’s
finansielle instrumenter.
CIP, der blev lanceret i 2007, har med et budget på over 1 mia. EUR til formål at lette adgangen til lån og egenkapitalfinansiering for
SMV’er der, hvor der er markedssvigt. Hver
udlånte euro giver i gennemsnit 6 EUR på risikovillig kapital eller op til 40 EUR på banklån,
og det forventes dermed, at der frem mod
2013 vil være bevilget omkring 30 mia. EUR
i ny finansiering gennem de finansielle institutioner til gavn for op mod 400 000 SMV’er.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_da.htm
> Kapital, lån og bankgarantier
> Rammeprogrammet for
konkurrenceevne og innovation (CIP) Finansielle instrumenter
OG
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_da.htm
> Ansøgning om midler
> Access2finance – Direkte adgang til
nationale finansielle formidlere

Mikrokredit
Et større udbud af mikrokreditter
(lån på under 25 000 EUR) fremmer
oprettelse af nye virksomheder,
stimulerer økonomisk vækst og skaber
muligheder for folk, der ellers ikke ville
have disse muligheder.
Iværksættere har ofte svært ved at låne små beløb, fordi mange banker anser mikrokreditter
som en aktivitet med høj risiko og lav rentabilitet, og deres forvaltningsomkostninger er høje i
forhold til de udlånte beløb. Adskillige medlemsstater har specialiserede mikrofinansieringsinstitutioner til at håndtere disse problemer, og EU
arbejder aktivt for at hjælpe medlemsstaterne
og regionerne med at øge udbuddet af mikrolån
til iværksættere og udveksle god praksis.

EU yder mikrokreditgarantier som led i rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation 2007-13 (CIP), der forvaltes af Den
Europæiske Investeringsfond (EIF), og i regionerne inden for rammerne af JEREMIE-initiativet
(Joint European Resources for Micro to Medium
Enterprises) under strukturfondene.
JASMINE-initiativet (Europa-Kommissionens
initiativ for at styrke udviklingen af mikrokredit
i EU) er især rettet mod socialt udstødte samt
etniske minoriteter, der ønsker at blive selvstændige. Endelig yder den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress (EMFP) også mikrolån
primært til personer, der har mistet deres arbejde og gerne vil starte egen virksomhed.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_da.htm
> Kapital, lån og bankgarantier

Økonomisk støtte
fra Den Europæiske
Investeringsbank (EIB)
Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er EU’s
lånegiver for langsigtet finansiering. Banken
har siden 2008 sat fornyet fokus på SMV’er for
at lukke finansieringshullet.
EIB har øremærket 30 mia. EUR til SMV’er i perioden 2008-2011. Dette hidtil usete tilsagn til
virksomhederne har resulteret i milliarder af
euro, der siden oktober 2008 er videreformidlet til SMV’erne via forretningsbanker. Banken
har også afsat 1 mia. EUR til hybridkapital
fordelt på lån og egenkapital (”mezzaninfinansiering”), der skal gennemføres af Den
Europæiske Investeringsfond (EIF).
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_da.htm
> Kapital, lån og bankgarantier
> Lån fra Den Europæiske
Investeringsbank (EIB) til SMV’er
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Egenkapitalfinansiering
Risikovillig kapital er midler, der
stilles til rådighed for en virksomhed
i de tidlige vækstfaser (opstart- og
ekspansionsfasen). Innovative og
vækstorienterede små virksomheder
har brug for at få tilført kapital
(egenkapitalinvesteringer) fra eksterne
finansieringskilder, fordi de ikke råder
over tilstrækkelig egenkapital, eller
fordi de ikke kan optage lån.
Mange investorer er imidlertid tilbageholdende med at investere i nystartede og innovative virksomheder på grund af de dermed
forbundne høje risici og transaktionsomkostninger, eller fordi de vurderer, at de forventede
afkast ikke står mål med risikoen.
Kommissionen arbejder tæt sammen med
medlemsstaterne for at forbedre markedernes
effektivitet inden for egenkapitalinvestering,
så sunde projekter kan finde egnede investorer, samt for at skabe et mere åbent og konkurrencedygtigt marked for venturekapital i EU.
Kommissionen opfordrer medlemsstaterne

10

til at udveksle god praksis ved at yde støtte
til ”Business Angel”-investeringer, især på
tværs af grænserne og via samarbejde med
venturekapitalfonde.
Gennem de finansielle instrumenter under
rammeprogrammet for konkurrenceevne og
innovation (CIP) vil EU forbedre virksomhedernes adgang til risikovillig kapital, ved at
faciliteten for hurtigvoksende og innovative
SMV’er (GIF) stiller risikovillig kapital til rådighed for små virksomheder i opstarts- eller
ekspansionsfasen.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_da.htm
> Kapital, lån og bankgarantier
> Rammeprogrammet for
konkurrenceevne og innovation (CIP) Finansielle instrumenter

Mezzanin-finansiering
Kommissionen er også indstillet på at forbedre
det europæiske markeds finansielle produkter
omfattende en blanding af lån og egenkapital.
Denne såkaldte mezzanin-finansiering egner
sig til at yde støtte til virksomhedernes forskellige faser bl.a. ved en udvidelse eller en overdragelse af en etableret virksomhed.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_da.htm
> Generel information om finansiering
> Bedre adgang til finansiering

Bedre likviditet ved at
bekæmpe forsinket
betaling
Adgang til finansiering er altså et stort problem for virksomhederne, men virksomhederne står også over for en anden udfordring,
nemlig problemer med at få betaling for deres
forretningstransaktioner til tiden. Der er i de
enkelte EU-lande stor forskel på, hvor lang tid
det tager at få betaling, og i mange lande kan
disse forsinkede betalinger være lammende for
SMV’erne. Derfor nåede EU i oktober 2010 til
enighed om en omarbejdning af direktivet
om forsinket betaling for at sikre kreditorerne
– i de fleste tilfælde SMV’er – bedre beskyttelse, samtidig med at aftalefriheden bevares. Offentlige myndigheder skal betale alle
regninger inden for 30 dage, og overholdes
denne frist ikke, skal der betales en EU-fastsat
minimumsrente. Denne foranstaltning forventes at frigøre yderligere 180 mia. EUR, der
stilles til rådighed for virksomhederne.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_da.htm
> Grundviden om at drive virksomhed
> Bekæmpelse af sene betalinger

Bedre adgang til
forskningsstøtte
Kommissionen støtter fortsat SMV’ernes adgang til EU’s syvende rammeprogram for
forskning og teknologi (FP7). For at sikre at
15 % af samarbejdsprogrammet (5 mia.
EUR) i FP7-budgettet
et afsættes til SMV’
SMV’er, har
Kommissionen lanceret SMV-specifikke indkaldelser med fastlåste budgetter, og der ydes
forbedret støtte til brugerne med flere informationer og oplysningskampagner.
FP7-tilskudsaftalemodellen er blevet ændret,
så man kan bevare sin status som SMV gennem
hele projektets levetid, og derved straffer man

ikke vækstvirksomheder. En række forslag om
forenkling af disse regler, der blev fremlagt af
Kommissionen i april 2010, gennemføres og vil
være med til at gøre FP7 mere brugervenlig.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_da.htm
> Innovation, forskning og teknologi

Medlemsstaternes rolle
er at give SMV’erne en
hjælpende hånd
For at hjælpe den europæiske økonomi på
fode igen vedtog EU i 2009 midlertidige ændringer af statsstøttereglerne, som gør det lettere for medlemsstaterne at yde støtte til de
små virksomheder. Kommissionen har også
forenklet reglerne for statsstøtte til SMV’er. En
håndbog om statsstøtteregler giver nu også de
offentlige myndigheder et klart overblik over
de støttemuligheder for SMV’er, der er tilladt i
henhold til de reviderede ordninger.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_da.htm
> Konkurrenceregler
> Håndbog om statsstøtteregler for
SMV’er

Europæiske Socialfond (ESF) anerkender også
SMV’ernes afgørende betydning for skabelse
af arbejdspladser og har med sine planlagte
investeringer på yderligere 14 mia. EUR sat
fokus på den direkte støtte til virksomheder,
især SMV’er, for at hjælpe dem med tilpasning
til ændrede markedsbetingelser.
De relative andele, der bevilges til SMV’erne,
varierer fra medlemsstat til medlemsstat på
baggrund af de nationale behov og prioriteter.
Der ydes bl.a. SMV-specifik støtte til aktiviteter, der har til formål at forbedre adgang til
finansiering, øge brugen af informations- og
kommunikationsteknologi, oprette regionale
og lokale F&U- og innovationskapaciteter,
etablere forretningsinfrastrukturer og støtteprogrammer for SMV’er, fremme samarbejde
(f.eks. inden for teknologioverførsel) mellem
virksomheder, forskningsinstitutter og offentlige myndigheder i den samme region eller på
tværs af regioner eller landegrænser, indføre
miljømæssige og innovative teknologier og
forvaltningssystemer i SMV’er, fremme iværksætterkultur og iværksætteruddannelse og
forbedre HR-potentialet i SMV’erne.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_da.htm
> Erhvervsinvesteringer

Styrkelse af den europæiske
samhørighed
Samhørighedspolitikken er EU’s vigtigste tilskudsinstrument for SMV’er. Der er for perioden
2007-2013 afsat 55 mia. EUR til virksomhedsstøtte, hvoraf næsten 50 %, dvs. ca. 27 mia. EUR
direkte retter sig mod SMV’er. Resten skal
anvendes til støtte til produktive investeringer, der ikke ydes på baggrund af virksomhedernes faktiske størrelse, men en stor del
heraf bør også komme SMV’erne til gode. Den
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Small Business Act for Europa (SBA) har fokus på at fremme iværksætterkultur
blandt EU’s borgere. Der findes en række programmer, der hjælper med at
sætte fokus på karriereforløb for personer, der ønsker at blive iværksættere, og
samtidig ansporer folk i alle aldre og uanset oprindelse til at se iværksætteri
som en spændende karrieremulighed.

Af Eurobarometerundersøgelsen i 2010 fremgår det, at kun 45 % af europæerne ville foretrække at være selvstændige frem for at være
ansatte, sammenlignet med 55 % i USA og
75 % i Kina.
Den Europæiske Unions engagement for at
fremme iværksætterkultur kommer tydeligt til
udtryk gennem dens støtte til netværk (som
eksempelvis kvindelige iværksættere), iværksætteruddannelse og fremme af mobilitet og
udveksling af god praksis
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> Fremme af iværksætterkultur

Europæisk SMV-uge
Blot 12 måneder efter EuropaKommissionens offentliggørelse af
Small Business Act løb den første
europæiske SMV-uge af stablen i
maj 2009.
Med arrangementer i 36 lande kom iværksætterne i søgelyset, og dermed blev der skabt
mulighed for værdiskabende netværkssamarbejde for de erhvervsdrivende, og samtidig
gav det øget opmærksomhed omkring iværksætterkultur i den brede befolkning.
Ved den anden europæiske SMV-uge i maj
2010 deltog ca. 3,2 millioner personer i over
1 500 arrangementer, der leverede informationer om støttemuligheder for SMV’er og gav
iværksætterne anerkendelse for deres bidrag
til Europas velfærd, for at skabe nye job og for
innovation og konkurrencedygtighed. Den
europæiske SMV-uge afholdes igen i 2011.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> Fremme af iværksætterkultur
> Europæisk SMV-uge

Udveksling af god praksis
Som led i EU’s bestræbelser for
at fremme iværksætterkultur er
det vigtigt at hjælpe de politiske
beslutningstagere med at lære af
hinanden.
Europa-Kommissionen er i samarbejde med
medlemsstaterne ved at finde eksempler på,
hvordan erfaringer om god SMV-politik kan
udveksles. Der er oprettet en database med
eksempler på god praksis, der viser, hvordan
principperne bag Small Business Act er blevet
ført ud i livet.
Der er indsamlet over 600 eksempler på
god praksis af de medvirkende lande i løbet af de sidste ti år. Politiske beslutningstagere kan så hente inspiration i andres
erfaringer og anvende deres tankegang
lokalt. I 2009 oplyste Belgien eksempelvis,
at landets “miljøtilskud” til virksomheder,
der investerer i miljøvenlige teknologier,
var inspireret af tilsvarende foranstaltninger i Holland, og Estland har medgivet, at
landets nye indledende konkursbehandlingsprocedure er opbygget efter samme
model som i Tyskland, Finland og Østrig.
Udveksling af god praksis og processen med
at lære af hinanden har spredt sig ud over EU’s
grænser til kandidatlandene og regeringerne
i EU’s nabolande.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> God praksis

Den europæiske
virksomhedspris
Den europæiske virksomhedspris blev
lanceret af Europa-Kommissionen i
2006 med det formål at identificere
og belønne vellykket fremme af
iværksætteri og små virksomheder
blandt lokale og regionale
myndigheder.

Hvert år konkurrerer mere end 300 initiativer
i den nationale del af konkurrencen. En højt
kvalificeret europæisk jury udvælger de bedste
bidrag på europæisk niveau. Konkurrencen er
med til at sætte fokus på god praksis med at
fremme iværksætterkultur og SMV’er på lokalt,
regionalt og nationalt niveau.
Vinderen af juryens hovedpris 2010 ved
den europæiske virksomhedspris var projektet ”Entrepreneurs in Residence” fra
Agence Régionale de Développement des
Territoires d’Auvergne (det regionale udviklingskontor i Auvergne) i Frankrig. Dette
initiativ tiltrækker og hjælper iværksættere
med at etablere virksomhed i en region, der
ofte anses som landlig og fjerntliggende.
Deltagerne får skræddersyet økonomisk
støtte til opstartsfasen, hvilket har resulteret i 600 nye arbejdspladser i regionen.

Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> God praksis
> Den europæiske virksomhedspris

Erasmus for unge
iværksættere
En erfaren iværksætters hjælp kan
være med til at gøre din forretning
til en succes. Derfor yder EU støtte
til unge med gode ideer, der ønsker
at følge og lære af erhvervsfolk, der
allerede kender gamet.
Initiativet ”Erasmus for unge iværksættere” sender nye iværksættere på et ophold i en SMV i et
andet EU-land, hvor de kan høste erfaring og
få mulighed for at udvikle deres færdigheder.
Værtsiværksætterne deler ud af deres viden
om, hvordan man overvinder forhindringer
og skaber en sund virksomhed.
Som en del af indsatsen for at anspore iværksættere til at benytte sig af det indre marked,
tilskynder programmet iværksættere til at se
ud over deres egne grænser. Efter et ophold
på op til seks måneder uden for hjemlandet
13

kommer de unge iværksættere hjem med en
finpudset forretningsplan og et netværk af
værdifulde kontakter.
I 2009 og 2010 deltog 724 iværksættere i udvekslingsprogrammet i løbet af projektets første
21 måneder. I de kommende år forventer programmet at yde støtte til 800 udvekslinger i gennemsnit om året med i alt 1 600 iværksættere.
Iværksættere på farten
Luca Poli, en foretagsom kirurg fra Italien,
tilbragte tre måneder i Spanien, hvor han
arbejdede i et wellnesscenter hos Francine
Huaman, som har flere erfaringer som
iværksætter bag sig.
“Jeg havde tænkt på at starte min egen virksomhed i mere end to år, men det tager tid
at udvikle ideer, finde kapital, finde lokaler
osv. Da jeg fik mulighed for at deltage i
Erasmus-programmet, havde jeg allerede
min forretningsidé, men den skulle stadig
finpudses. Mit tre måneder lange ophold i
Spanien gav mig mulighed for at lære af en
erfaren iværksætter, og jeg brugte programmet til at teste mine egne ideer,” udtalte Poli.

Afskaffe kløften mellem
kønnene
At nå ud til iværksættere in spe
for at videreformidle information
om det at starte en virksomhed, at
promovere rollemodeller og tilbyde
mentorordninger kan være lige så
vigtigt som at yde økonomisk støtte
og mindske bureaukrati, særligt når
det drejer sig om at opmuntre kvinder
til at gribe nye forretningsmuligheder.
EU vil sikre, at kvinder har alle de oplysninger,
der skal til for at starte deres egen virksomhed.
Derfor oprettede man det europæiske netværk
af EU-ambassadører for kvindelige iværksættere i 2009. Netværket består af ca. 250 succesrige europæiske erhvervskvinder, der tager
ud på oplysningskampagner på skoler, universiteter, erhvervsorganisationer og i medierne

for at inspirere kvinder i alle aldre til at blive
iværksættere og etablere deres egen virksomhed. De fungerer også som rollemodeller ved
at “fortælle deres egen historie”.
Europa-Kommissionen opretter også et europæisk mentornetværk for kvindelige iværksættere for at øge kvindelige iværksætteres
chancer for at etablere bæredygtige og succesrige virksomheder. Den tilbyder således
kvindelige universitetsuddannede praktiske
skræddersyede redskaber gennem ”Women@
Business”-portalen.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> Fremme af iværksætterkultur
> Kvindelige iværksættere

“Jeg var glad for at tage imod Luca i mit
wellnesscenter. Forløbet gik så godt, at jeg
gerne vil fungere som værtsiværksætter
igen i fremtiden,” udtalte Francine Huaman.

Luciana Delle Donne, Officina Creativa Soc. Coop Sociale, Italien
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Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> Fremme af iværksætterkultur
> Erasmus for unge iværksættere
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Uddannelse i
iværksætterkultur

•

Iværksætterånd er en
nøglekompetence for livet, der
hjælper folk med at tænke kreativt,
vurdere og tage risici og med at være
innovative – iværksætterånd er evnen
til at omsætte ideer til handling.
•

Med et skift i uddannelsessystemerne hen
imod kompetencebaseret læring er der i mange medlemsstater et udtalt behov for iværksætterkompetencer. I nogle få medlemsstater
er iværksætterånd indarbejdet i de nationale
læseplaner på sekundærniveau, og ca. en tredjedel af landene er ved at udforme en national
strategi eller handlingsplan for iværksætterundervisning. Men i nogle medlemsstater er der
stadig meget arbejde forude.
Ud over det sekundære uddannelsesniveau
er iværksætterkompetence nu inkluderet i de
nationale læseplaner for erhvervsuddannelse
i de fleste EU-lande, men der er stadig store
huller, der skal lukkes. I de videregående uddannelser er undervisning i iværksætterånd
fortsat ofte begrænset til de studerende, der
allerede studerer erhverv eller økonomi.

•

I Asturias i Spanien driver elever
på sekundærniveau små eksportimportvirksomheder som en
del af deres regionale læseplan.
Undersøgelser viser, at ca.
16 % af de elever, der deltager i
minivirksomhedsprojektet i skolen,
senere vil etablere deres egen
virksomhed.
På Dublin Institute of Technology i
Irland skal de studerende arrangere
et velgørenhedsarrangement i
stedet for at gå op til en eksamen om
iværksætterkultur.
På University of Strathclyde i
Storbritannien tilbyder Department
of Applied Music undervisning i
iværksætterkultur i erkendelse af, at
et liv som selvstændig er en potentiel
karrieremulighed for musikuddannede.

Europa-Kommissionen samarbejder med
medlemsstaterne for at sikre, at lærere har
adgang til uddannelse om undervisning i
iværksætterånd og til innovativt undervisningsmateriale om emnet.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> Fremme af iværksætterkultur
> Uddannelse og erhvervsuddannelse i
iværksætterkultur
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Markedsadgang
Udnyt det indre markeds
muligheder
EU’s indre marked er et fælles marked
med 500 millioner forbrugere, men alt
for mange af vores SMV’er undlader at
gå ud over hjemlandets grænser. EU
gør en stor indsats for at gennemføre
det indre marked, så virksomhederne
kan udnytte det indre markeds
potentiale fuldt ud.
Akten for det indre marked, der blev præsenteret af Europa-Kommissionen i oktober
2010, indeholder en lang række foranstaltninger, der har til formål at fjerne hindringer
for at drive virksomhed i hele EU. Den skal
være med til at udjævne forskellene i de nationale bestemmelser, få sat en stopper for
overlappende procedurer og få lukket det
hul, der eksisterer med hensyn til information om erhvervsmuligheder.
Akten indeholder specifikke tiltag, der skal
hjælpe SMV’erne med at være innovative,
skabe nye forretningsmodeller, få lettere
adgang til finansiering, sælge varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne og fungere
i et miljø med mindre bureaukrati.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_da.htm
> Forretning på tværs af grænserne i EU
> Akten for det indre marked

Forenkling af selskabsretten Oplysning om standarder
En afgørende vigtig faktor for at stimulere
den grænseoverskridende handel er at give
SMV’erne mulighed for at kunne drive virksomhed i hele EU uden at skulle etablere separate
selskaber i de forskellige medlemsstater, hvor
de opererer. Europa-Kommissionen har fremsat et forslag om en statut for det europæiske
private selskab, der skal fjerne hindringer for
det indre marked.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_da.htm
> Forbedre erhvervsklimaet: starte, drive
og skabe vækst for en virksomhed
> Europæisk privat selskab

Salg af tjenesteydelser
Med EU’s servicedirektiv, som
trådte i kraft ved udgangen af
2009, er der gode udsigter for at
styrke virksomheder, der vil sælge
tjenesteydelser på tværs af grænserne.
Servicedirektivet gør det lettere for virksomheder at levere tjenesteydelser i andre europæiske lande, og det giver virksomhederne
mulighed for at opfylde de nødvendige formaliteter, f.eks. miljøgodkendelser og tilladelser,
via kvikskranker i de enkelte medlemsstater.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/economic-sectors/
index_da.htm
> Tjenesteydelser
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Små virksomheders overholdelse
af EU’s komplekse standarder
kan være en kæmpe udfordring.
SMV’erne har behov for at vide mere
om standarder, og om hvordan de
berører deres virksomhed.
For at imødekomme dette behov offentliggøres der nu oplysninger om standarder på
et særskilt websted med informationer om,
hvordan standarder berører specifikke brancher, og der oprettes en SMV-helpdesk og en
portal for standarder. Europa-Kommissionen
har også ydet støtte til initiativer til fremme
af SMV’ernes deltagelse i og forsvar for deres
interesser i standardiseringsprocessen.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_da.htm
> Standarder
> Standardisering og SMV’er

Beskyttelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder
SMV’ers mest værdifulde aktiver
er sjældent mursten og mørtel,
men snarere intellektuelle
ejendomsrettigheder. Det er
livsvigtigt at beskytte disse
ejendomsrettigheder, når man
ekspanderer ud på nye markeder.
En af de vigtigste prioriteter i EU’s bestræbelser på at støtte SMV’erne og gennemføre det
indre marked er et omkostningseffektivt og

brugervenligt intellektuelt ejendomsrettighedssystem. EU arbejder fortsat på at skabe
et fællesskabspatent og en patentdomstolsordning på EU-plan til at forsvare patenter.
Indførelsen af et EU-patent ville nedbringe
patenteringsomkostningerne og øge retssikkerheden for små virksomheder.
Gebyrerne for varemærkerettigheder på EUplan er allerede blevet nedsat for alle virksomheder takket være en politisk aftale om
at sænke gebyrerne med 40 % og forenkle
registreringsprocedurerne.
IPR-helpdesken tilbyder gratis rådgivning via
en e-mailservice og stiller dokumentation til
rådighed online om emner som intellektuelle
ejendomsrettigheder i EU-støttede projekter. Alle SMV’er kan kontakte en særskilt IPRhelpdesk i Kina, der yder ekspertrådgivning
om intellektuel ejendomsret i eller med relation til Kina.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/smallbusiness/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_da.htm
> Intellektuel ejendomsret

Få del i offentlige kontrakter
EU er opsat på at sikre, at SMV’er
får en rimelig del af de offentlige
indkøbskontrakter i EU og udnytter
deres fulde potentiale. Den seneste
forskning viser, at SMV’er sikrer
sig 34 % af de offentliggjorte
bekendtgørelser om offentlige indkøb
i EU, mens deres bidrag til økonomien
generelt er 52 %.
Kommissionen har udarbejdet en adfærdskodeks for medlemsstaterne og de ordregivende myndigheder med eksempler på, hvordan
man forbedrer SMV’ers adgang til offentlige
kontrakter. Enterprise Europe-netværket

arbejder også for at yde rådgivning til virksomheder og fremme dialogen mellem offentlige myndigheder og SMV’er.

Innovation kan lige så vel føre til
nye forretningsmodeller, design,
varemærker eller tjenesteydelser.

Kommissionen arbejder også for at sikre mere
gennemsigtighed i udbudsprocedurerne og
for at gøre det lettere for virksomhederne
at afgive bud i andre lande. Selv om der på
EU-plan kun er krav om at offentliggøre offentlige kontrakter over en vis grænseværdi
på webstedet Tenders Electronic Daily (TED),
får de offentlige myndigheder nu også mulighed for at offentliggøre mindre kontrakter
på TED-webstedet. Informationssystemet
eCertis hjælper virksomheder og offentlige myndigheder med at forstå de forskellige certifikater og attester, der kræves ved
grænseoverskridende udbud på EU-plan. I
2011 bliver TED-onlineredskabet for forretningspartnersøgning sat i drift. Disse tiltag er
i tråd med den stigende tendens for elektronisk adgang til information og dokumentation
om udbud. I 2007 anvendte således 58 % af
tilbudsgiverne og 42 % af selskaberne elektronisk baserede offentlige indkøbsprocedurer,
men i 2010 var disse tal steget til henholdsvis
73 % og 82 %.

EU’s plan ”Innovation i EU”, der blev offentliggjort i oktober 2010, sætter kursen for forsknings- og innovationspolitikker med fokus
på tidens centrale udfordringer som f.eks.
klimaforandringer, energieffektivitet og den
demografiske udvikling, hvor der også er et
stort økonomisk potentiale. Innovation i EU
sigter mod at øge tempoet for vores måde
at udtænke, udvikle og producere løsninger
på og integrere dem i borgernes hverdag.
Hensigten er også at fjerne de flaskehalsproblemer, der forhindrer nye idéer i at nå ud på
markedet, som f.eks. dyre patenteringsprocedurer, fragmenterede markeder, begrænset
risikovillig kapital og mangel på kvalifikationer.

Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/smallbusiness/funding-partners-public/
business-procurement/index_da.htm
> Offentlige kontrakter

Innovation er nøglen til
succes
Hvad enten du er ude efter
større markedsandele på de
lokale markeder, er interesseret
i at ekspandere inden for EU,
eller du går efter chancen på de
nye vækstmarkeder, afhænger
din succes ofte af, om du har
et innovativt produkt. Men
innovation er ikke nødvendigvis
højteknologiske produkter.

Kvantespring og Nobelpris til europæiske
innovatorer
Den hollandske fysiker Andre Geim og
hans britiske partner Konstantin Novoselov
fik tildelt Nobelprisen i Fysik 2010 for deres
arbejde med grafen. Grafen er en ny form for
kulstof med en tykkelse på kun et atomlag,
og det er ikke blot det tyndeste, men også
det stærkeste materiale, der nogensinde er
fremstillet. Dette banebrydende materiale
spås mange anvendelser som eksempelvis
superhurtige og superlette transistorer eller
transparente berøringsfølsomme skærme,
solceller og lyspaneler.
De to forskeres banebrydende arbejde modtog delvis støtte fra EU’s rammeprogram for
konkurrenceevne og innovation (CIP).

Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/smallbusiness/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_da.htm
> Innovation og F&U
> EU’s innovationspolitik
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Miljøinnovation – gør
forandring til en mulighed
Der er gode forretningsmuligheder
i at finde bæredygtige løsninger
på dagligdags problemer.
Miljøinnovation – nye produkter,
tjenesteydelser eller processer, der
er til gavn for miljøet – er afgørende
for EU’s mål om at skabe bæredygtig
vækst og bæredygtige job.
Allerede tilbage i 2008 beskæftigede den
europæiske miljøindustri ca. 3,4 millioner mennesker og havde en omsætning på over 300
mia. EUR. Den inflationsjusterede vækstrate i
branchen skønnes at ligge på 5,9 % - et tegn
på, at branchen har en lys fremtid foran sig.
Rammeprogrammet for konkurrenceevne
og innovation har for perioden 2008-2013
et budget på 200 mio. EUR til miljøinnovationsprojekter. Kommissionen støtter også
klynger inden for miljøinnovation og arbejder for at fjerne hindringer for videnoverførsel mellem små virksomheder inden for
miljøteknologi.

Selv SMV’er, der ikke er direkte involveret i udviklingen af miljøvenlige produkter til markedet, spiller en rolle. Firmaer, der har investeret
i miljørigtige løsninger, oplever ofte en øget
konkurrenceevne takket være de opnåede
besparelser. Europa-Kommissionen styrker
derfor gruppen af eksperter inden for miljø
og energieffektivitet i Enterprise Europe
Network, som yder rådgivning til SMV’er.
Sun City – en model for bæredygtigt byliv
Heliopolis (eller Sun City) var engang
hovedstaden i det gamle Egypten. En anden Sun City er med sine 1 700 boliger i
Heerhugowaard (Holland) verdens første
CO2-neutrale by, der fremstår som en model for bæredygtig byplanlægning. Denne
by, der har modtaget EU-støtte, blev bygget på jord, som tidligere havde været dækket af tørv, og energiforsyningen kommer
fra tre vindmøller samt et stort antal solceller. Desuden renses spildevandet med
naturstrå, og en nærliggende skov optager
CO2 fra atmosfæren.

Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/smallbusiness/most-of-market/
environment-business/index_da.htm
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SMV’er og den digitale
økonomi
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af EU, der skal være med til at skabe “Global
Digital Supply Chains” i alle erhvervssektorerne i Europa.
En afgørende faktor for EU’s fremtidsperspektiver i de digitale brancher vil være at have de
rette færdigheder på tværs af alle sektorer. Den
første oplysningskampagne under titlen den
europæiske e-kompetenceuge fandt sted i
marts 2010. 35 lande deltog i kampagnen,
hvoraf mange allerede har udformet deres
egne initiativer om it- og digitale færdigheder. Derudover tager initiativet ”nye kvalifikationer til nye job”, der er gennemført i
samarbejde med flere aktører indenfor iktfærdigheder, sigte på at sætte ind over for
misforholdet mellem kvalifikationsniveau og
kvalifikationskrav inden for it-færdigheder
på arbejdsmarkedet.
Kommissionen har som led i European
eBusiness Support Network (eBSN) oprettet en ny online e-businessløsningsguide for
SMV’er. Guiden gennemgår e-business og itløsningsmarkedet og hjælper virksomheder
med at finde og vælge passende softwareprodukter, løsninger og tjenesteudbydere.
Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/smallbusiness/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_da.htm
> Forfine informationsteknologien

Den digitale økonomi baner vej
for store innovationsmuligheder
for højteknologiske SMV’er, der
kan udvikle nicheprodukter, men
digitale færdigheder kan også styrke
mere traditionelle virksomheders
konkurrenceevne. Derfor arbejder
EU på at reducere hindringerne
for digitale markeder, skabe tillid
til onlinenetværk, sikre, at digitale
tjenester er interoperable, og
fremme it-kundskaber.

Hjælp til at komme ud på
de internationale markeder
med Enterprise Europe
Network

EU ønsker, at de europæiske SMV’er skal spille
en central rolle. Kommissionen har lanceret
en række storstilede pilotprojekter på tværs

Enterprise Europe-netværket består af 589 erhvervsstøtteorganisationer fra 47 forskellige
lande, heriblandt alle 27 EU-medlemsstater.

At komme ind på nye markeder
kan være en skræmmende
udfordring. Nye internationale
forretningspartnere, EU-støtte og nye
teknologier kan gøre hele forskellen.
Og her kommer Enterprise Europenetværket ind i billedet.

henblik på at skabe lettere adgang til sektorer, hvor SMV’erne stadig halter bagefter, som
f.eks. inden for tjenesteydelser eller offentlige
indkøbskontrakter.
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Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/internationalbusiness-outside-europe/
index_da.htm

Få yderligere oplysninger online:
http://ec.europa.eu/small-business/
support/contacts-services/
index_da.htm

På tide at komme ud på det
globale marked
De fleste SMV’er har fokus på at
udnytte EU’s hjemlige marked, men
en satsning på mere fjerntliggende og
hurtigere voksende markeder kan vise
sig at være lukrativ.

Forskning viser, at kun hver ottende SMV har
drevet forretning med internationale partnere
uden for EU inden for de seneste tre år. Men
de virksomheder, der handler uden for EU’s
grænser, har oplevet større vækst både i beskæftigelse og omsætning.
EU investerer i støtte til virksomheder, der ønsker
at gå ud på det globale marked. Støttekontorer
som ”European Business and Technology
Centre” i Indien kan hjælpe SMV’erne med at
forstå de nye vækstmarkeder. Der er også planer om at etablere EU-erhvervsfremmecentre
for Kina og Thailand. Vigtig rådgivning om lokale regler og kulturforhold kan være forskellen mellem succes og fiasko, særligt for mindre
virksomheder. IPR-helpdesken i Kina yder også
ekspertrådgivning om intellektuelle ejendomsrettigheder i eller med relation til Kina.
Der er endvidere oprettet markedsadgangsteams på 30 centrale eksportmarkeder, hvor EU-delegationer, medlemsstater og
europæiske erhvervsorganisationer udveksler
erfaringer og knowhow i bestræbelserne på at
overvinde handelshindringer. EU intensiverer
gennem sin handelspolitik også indsatsen for
at reducere ikketoldmæssige hindringer med
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Netværkets 3 000 lokale medarbejdere
har i løbet af de seneste to år hjulpet over
2 millioner SMV’er med deres ambition om
at ”komme ud på de internationale markeder”, eksempelvis gennem arrangementer for
samarbejdspartnersøgning, i deres egenskab
af kvikskranke for formidling af ekspertrådgivning om meget forskellige emner som intellektuel ejendomsret, EU-ret eller standarder.
Netværket har for nylig åbnet 15 kontaktpunkter i Kina og Sydkorea, så europæiske SMV’er
får lettere adgang til disse attraktive markeder.
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