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”Det handler om at give vores
medarbejdere nye værktøjer og

om at engagere dem.
Det er vigtigt at kunne være med,
for der stilles hele tiden nye krav.

Sigga Bak og Freddy Nielsen,
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Europæisk inspiration skal øge omsætning
i midtjyske SMV’er med 427 mio. kroner
Det EU-fundede projekt, Everywhere International SMEs (EIS), er nu nået succesfuldt til vejs ende. CDEU 
har været partner i projektet, der skal hjælpe endnu flere SMV’er med at internationalisere.

FAKTA
NYT FRA EU
Nyt fra EU er leveret af Er-
hverv+ fra Midtjyllands kon-
tor i Bruxelles, Central Den-
mark EU Office.

Kontoret er ejet af Region 
Midtjylland, regionens 19 
kommuner samt Aarhus Uni-
versitet.

●

Midtjyllands EU-kontor 
hjælper virksomheder, insi-
tutioner og offentlige myn-
digheder med internationalt 
samarbejde og internationa-
le udviklingsprojekter.

●

Se mere påwww.central-
denmark.eu eller kontakt det 
midtjyske erhvervsteam i EU 
på erhverv@centralden-
mark.eu

●

Artiklen er leveret af 
Midtjyllands EU-kontor 
(CDEU)

- Sådan som krisen udfolder sig, bliver gode redskaber og strukturer til at bringe SMV’ernes eksport op i gear 
igen ekstra relevante. I den proces kan et velfungerende erhvervsstøttesystem virkelig gøre en forskel, for-
klarer Thomas Steen Hansen, erhvervskonsulent ved Midtjyllands EU-kontor (t.h.). Pressefoto

MIDTJYLLAND: Da CDEU tilbage
i 2017 gik ind i EU-projektet
Everywhere International
SMEs (EIS), var det med det
klare mål at få endnu flere
midtjyske SMV’er til at enga-
gere sig ud over landets græn-
ser.

Det er der nemlig en række
gode grunde til at gøre:

- Små- og mellemstore
virksomheder, der interna-
tionaliserer, er mere robuste
i krisetider, skaber flere jobs
og er mere innovative end
sammenlignelige virksomhe-
der, der ikke internationalise-
rer, fortæller CDEU’s er-
hvervskonsulent, Thomas
Steen Hansen, der understre-
ger aktualiteten i sin første
pointe.

Særligt relevant nu
- Navnlig det med at være ro-
bust i krisetider er netop nu
så relevant som aldrig før.
Dansk erhvervsliv står over
for en hidtil uset krise i form

af Covid-19, og sådan som
krisen udfolder sig, bliver go-
de redskaber og strukturer til
at bringe SMV’ernes eksport
op i gear igen ekstra relevan-
te. I den proces kan et velfun-
gerende erhvervsstøttesystem
virkelig gøre en forskel, for-
klarer Thomas Steen Hansen.

EIS-projektet har identifi-
ceret en række good practises
i erhvervsfremmesystemerne
rundt omkring i projektets
syv europæiske partnerregio-
ner, og disse gode praksisser
bliver ikke blot implemente-
ret i partnerregionerne; de er
også gjort tilgængelige for er-
hvervsfremmeorganisationer
over hele resten af Europa.

Midtjysk erhvervsfremme
Derudover har EIS-partner-
skabet skabt et redskab – The
GlobalEIS Tool – som har væ-
ret helt centralt i at strukture-
re de internationaliseringsi-
nitiativer, som partnerregio-
nerne har sat i søen. Det er
også netop her, at Midtjyl-
lands program for internatio-
nalisering af SMV’er har hen-
tet sin inspiration:

- Det nuværende program,

der støtter midtjyske SMV’er
i at internationalisere, Global
Midt 2.0, er blevet udviklet
samtidig med EIS-projektet.
Mange diskussioner om initi-
ativer i Global Midt 2.0 er så-
ledes blevet taget og forfinet
i samarbejde med de interna-

tionale kolleger i EIS-projek-
tet, som har kendskab til lig-
nende udfordringer og løs-
ninger i deres hverdag rundt

omkring i Europa, fortæller
Thomas Steen Hansen.

Global Midt 2.0 søger i pe-
rioden 2019-2022 at støtte

flere end 250 midtjyske
SMV’er og vil lede til en esti-
meret øget omsætning på
427 mio. kroner.


