Eksportstart – få tilskud
til international rådgivning

Under Danmarks Eksportråds
Eksportstartprogram kan
virksomheder med internationalt potentiale få tilskud
til rådgivning og analyser på
udenlandske markeder.
Formålet er at fremme små og
mellemstore danske virksomheders internationalisering
og muligheder på eksportmarkederne.

Hvilke opgaver kan Eksportstart
bruges til?
Eksportstart kan stort set bruges til de
samme opgaver, som Danmarks Eksportråd
normalt hjælper med. Det kan være
partnersøgning, undersøgelser af markedsmuligheder, konkurrentanalyse, etablering af
virksomhed, messedeltagelse, netværksdannelse, sourcing og outsourcing. Eksportstart
kan ikke bruges til at dække konkrete
udgifter og omkostninger (såsom rejseudgifter, messegebyr/standleje og stempelafgifter).
Rådgivningen leveres af erfarne eksportrådgivere fra de danske repræsentationer på
eksportmarkederne. Rådgivningen er
ﬂeksibel og skræddersys efter den enkelte
virksomheds behov.
Der er to typer Eksportstartpakker:
Klassisk Eksportstart
En klassisk Eksportstartpakke er 35 timers
rådgivning på et marked. Man kan få op
til 3 pakker pr. ansøgning, og man kan få i
alt 6 klassiske Eksportstartpakker (svarende til 210 timer).
Stor ﬂeksibel pakke
En stor ﬂeksibel Eksportstartpakke er 105
timers rådgivning, der kan fordeles på
ﬂere markeder. Man kan få en pakke pr.
ansøgning, og man kan i alt få 2 store
ﬂeksible Eksportstartpakker (svarende til
210 timer).
De to typer Eksportstartpakker kan
kombineres. Der skal være mindst 6
måneder mellem hver ansøgning.

Hvad koster det?
Med Eksportstart får man 50% tilskud til
Danmarks Eksportråds normale timepris
på 730 kroner. En klassisk Eksportstartpakke (35 timer) koster derfor 12.775
kroner mod normalt 25.550 kroner. En
stor ﬂeksibel pakke (105 timer) koster
38.325 kroner.
Hvem kan deltage?
Virksomheder med under 50 ansatte og
under 50 millioner kroner i årlig omsætning, der er parate og har potentiale for
internationalisering.
Er man ikke parat, kan man søge om
Eksportforberedelse - se mere om dette
program på www.eksportstart.dk.
Ansøgning
På www.eksportstart.dk kan man ﬁnde et
ansøgningsskema til Eksportstart.
Ansøgningen udfyldes og sendes til
Danmarks Eksportråd, hvorefter man
bliver kontaktet af en rådgiver og aftaler
det videre forløb - i første omgang et
indledende møde.
Læs mere om Eksportstartprogrammet på
www.eksportstart.dk.
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