Eksportrådet · The Trade Council

Ansøgere til fælles erhvervsfremstød

Bilag

1

Journalnummer

Asiatisk Plads 2
1448 København K
Telefon +45 33 92 05 00
Telefax +45 33 92 05 33
eksportraadet@um.dk
eksportraadet.um.dk

Kontor

SPK

22. december 2016

Fælles erhvervsfremstød- Nye retningslinjer pr. 1. januar 2017
Eksportrådet har foretaget en større revision af retningslinjerne for
tilskud til fælles erhvervsfremstød. De nye retningslinjer, som har været
forelagt Eksportrådets Bevillingsudvalg, træder i kraft pr. 1. januar 2017.
Med de nye retningslinjer er der foretaget en række administrative
forenklinger og indbygget en større grad af fleksibilitet i ordningen.
Samtidig er retningslinjerne for fælles erhvervsfremstød og indgående
delegationsbesøg blevet slået sammen for dermed at operere med ét sæt
retningslinjer gældende for begge ordninger.
Der kan bl.a. peges på følgende væsentlige ændringer:
1. Den hidtidige regel om at der kun kan ydes tilskud til
virksomhedernes deltagelse i samme aktivitet i alt tre gange
afskaffes.
2. Loftet for udgifter til messestand justeres så tilskudsbeløbet
afhænger af deltagerantallet. Samtidig opjusteres loftet til 800.000
kr.
3. Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af de
forventede resultater, som der skal afrapporteres på i den
afsluttende rapport.
4. Forenklet budgetskema på hovedpostniveau, som skal benyttes
ifm. ansøgningen.
5. Nedskrivninger af budgettet på mindre end 20 pct. af det samlede
godkendte budget kan foretages uden forhåndsgodkendelse af
Eksportrådet. Opjusteringer af budget (uanset beløb) skal fortsat
godkendes af Eksportrådet.
6. Revideret format for revisions- og regnskabsaflæggelse, som skal
benyttes ifm. regnskabsaflæggelsen.
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7. Tjekskema til revisor som skal udfyldes ifm. regnskabsaflæggelse.
8. Revideret format for afsluttende rapport.
9. Tjekskema til revisor som en del af revisionen.
10. Virksomhedsskemaer skal ikke længere fremsendes til
Eksportrådet, men forelægges revisor og indgår som en del af
revisionen. Eksportrådet skal dog fortsat modtage en liste med
deltagende virksomheder indeholdende virksomhedens navn,
adresse, cvr nummer, omsætning, antal ansatte, navn og e-mail på
den person, der skal deltage i fremstødet, mhp. at gennemføre en
tilfredshedsmåling efter at fremstødet har fundet sted.
11. Udbetaling til ansøger vil fremover håndteres via IndFak når
regnskabet er godkendt i Eksportrådet.
Bemærk, at de nye retningslinjer vil være gældende for alle nye
ansøgninger samt de ansøgninger, som blev fremsendt ifm.
ansøgningsrunden i september 2016, men som vil blive vurderet i
forbindelse med ansøgningsrunden januar 2017.
Fremstød, som har fået bevilget et tilsagn i 2016 og som skal
afholdes i 2017 er som udgangspunkt underlagt retningslinjerne fra
2016. Dog med følgende bemærkninger:
- Afskaffelsen af ”3xreglen” (jf. pkt. 1) vil også gælde for disse
fremstød.
- Der skal ikke fremsendes virksomhedsskemaer til Eksportrådet
inden fremstødets afholdelse (jf. pkt. 10). Eksportrådet skal dog
fortsat modtage en liste med deltagende virksomheder
indeholdende virksomhedens navn, adresse, cvr nummer,
omsætning, antal ansatte, kontaktperson og e-mail på den person,
som skal deltage i fremstødet mhp. at gennemføre en
tilfredshedsmåling efter at fremstødet har fundet sted.
- Der skal regnskabsaflægges iht. de nye formater (dvs. bilag 4, 6, 7
og 8 skal anvendes)
De nye retningslinjer inklusive bilag er vedlagt indeværende skrivelse.
Retningslinjerne kan endvidere findes på Eksportrådets hjemmeside fra
d.d.
Fsva. Danida Business Delegations kan det oplyses, at der vil blive
gennemført et review af instrumentet primo 2017. Instrumentet er sat i
bero indtil resultatet af reviewet foreligger. Det betyder dermed, at der
ikke vil kunne søges om tilskud til erhvervsfremstød under Danida
Business Delegations ifm. ansøgningsrunden, der har deadline 25. januar
2017.
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Evt. spørgsmål kan rettes til Jens Martin Alsbirk eller Refika Büyükarslan
i Strategi, Policy og Kvalitet (SPK) i Eksportrådet.
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