Vi automatiserer gentagende arbejdsopgaver for at sikre hurtigere respons, ensartede
arbejdsprocesser og for at frigive tid til værdiskabende arbejdsprocesser.

SMV Pro – input til forståelse af koncept.
Opsummering udarbejdet af RPA Danmark 08-03-2021. Der tages forbehold for eventuelle løbende tilpasninger.
”Smv PRO” er et nationalt EU-finansieret program, som giver professionel rådgivning til professionelle virksomheder.
Indsatsen henvender sig til ejerledede SMV’er i Danmark, som ønsker at knække koden til at øge bundlinjen gennem
nye initiativer og øget konkurrencekraft. Der sættes fokus på virksomhedens behov og en erfaren forretnings-udvikler
følger virksomheden gennem processen og sparer med virksomheden om, hvordan virksomheden lykkes, så det kan
mærkes på bundlinjen. SMV PRO drives af Danmarks seks Erhvervshuse, SMVdanmark og Center for Ejerledede
Virksomheder på CBS -Copenhagen Business School.
Rådgiveren kortlægger en vækstrettet indsats i virksomheden. På baggrund af forløbet udarbejdes en konkret og
eksekverbar handlingsplan som sikrer, at den støttesøgende lykkes med initiativ og skaber værdi på bundlinjen.
For at deltage skal den støttesøgende udforme en ansøgning, som bedømmes af et udvalg (typisk er Erhvervshusene
behjælpelig med den del). Der er løbende rekruttering i programmet. Programmet varer fra 2020-2022.
Hvem kan deltager m.m.:

•

Ejerlederen skal indgå i den daglige drift.

•

For at deltage skal din virksomhed være ejerledet, have et dansk CVR-nr., 3-50 ansatte og have eksisteret i
minimum 3 år.

•

Pris for at deltage - du betaler et deltagergebyr på 5% af det samlede rådgiverkøb.

•

Du kan deltage i smv PRO frem til oktober 2022, hvor programmet derefter udløber.

•

Årlig omsætning må ikke overstige 372 mio.

Du får som støttesøgende virksomhed/kunde:

•

temperaturmålt din virksomheds nuværende situation,

•
•
•
•
•

professionel rådgivning til processen – og 50% i tilskud til køb af privat rådgivning (op til 100.000 kr.),
kortlægning af din fremadrettede indsats,
lavpraktiske værktøjer til at skabe din virksomheds retning,
planen der sikrer, at du lykkes med dit initiativ, så det skaber værdi på bundlinjen,
sparring gennem hele processen af en erfaren forretningsudvikler.

Læs mere på https://ehsyd.dk/tilbud-smvpro_digitalisering
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Vi automatiserer gentagende arbejdsopgaver for at sikre hurtigere respons, ensartede
arbejdsprocesser og for at frigive tid til værdiskabende arbejdsprocesser.

Muligheder i relation til HOVEDOMRÅDET - Digitalisering og automatisering
Alle rådgivningsforløb kan findes under: https://ehsj.dk/smv-pro. Nedenstående henviser til de kompetenceområder
som RPA Danmark tilbyder.
I SMV PRO kan der søges om tilskud til strategisk rådgivning, analyser og indsamling af viden til at øge virksomhedens
vækst til næste niveau. Slutproduktet er en nedskreven udviklingsplan.

Eksempler på rådgivningsforløb i relation til digitalisering og automatisering:

•

Afklaring af behovet for optimering af arbejdsprocesser

•

Analyse af det digitale behov i udviklingen af din virksomhed – hvordan går du det samtidig smart og
databaseret.

Overkategorien Digitalisering og automatisering indeholder:

•

Infrastruktur, cloud og hosting

•

Robotic Proces Automation

•

Autonome robotter

•

Software as a Service

•

AI og machinelearning

•

Online handel

•

Digital markedsføring

•

Internet of Things (IoT, IIoT, IoTA, IoE)

•

Virtual, augmentet, mixed og multible reality (VR, AR, MR og MX)

•

Simulering (ex. Digital tvilling)

•

Additive manufacturing

•

Cyber security

•

Big data

•

SMART Produktion

•

Produktkonfigurator

•

Visionsystemer

•

Software (Frontend/backend)

•

UX/CX -user og customer experience

•

APP’s og mobile devices

•

Kryptovaluta og Blockchain

•

GDPR

•

Lean/QRM og Simplimize
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