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Formål

Hvilken målgruppe?
Hvilke markeder?
Hvilke aktiviteter kan støttes?

Hvad ydes i tilskud?
Deltagerbetaling
Hvad er årlig ramme?
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Danida Business Delegation
Fremme af udvikling, bæredygtig økonomisk vækst og
jobskabelse i udviklingslande gennem bidrag til dansk
erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og
eksportomsætning
- i form af støtte til Delegationsrejser (både ind- og udgående) og fælles erhvervsfremstød for danske virksomheder til udviklingslande.
Danske virksomheder i grupper på mindst fem, hvoraf
mindst 25 pct. skal være SMV’er.
DAC-lande med indkomstgrænse under USD 3.300.1
Tilskud ydes til udgifter til:
- Tidsforbrug ifm. planlægning og gennemførelse
- Konsulentydelser
- Markedsføringsmateriale
- Lokaleleje, udgift til messestand mv.
- Netværksaktiviteter, inkl. forplejning
- Rejse, hotel og ophold for koordinator og deltagende
virksomheder
- Revision
Op til 75 pct. – af omkostningerne samt rejse, hotel og
opholdsudgifter
Minimum 25 pct. – af omkostningerne
2016: 10 mio. kr.

Fælles erhvervsfremstød & Delegationsbesøg til Danmark
Fremme økonomisk vækst og jobskabelse i Danmark ved at bidrage til
dansk erhvervslivs internationalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning
- i form af støtte til fælles erhvervsfremstød for danske virksomheder til
udlandet og Delegationsrejser til Danmark.

Danske virksomheder i grupper på mindst fem, hvoraf mindst 25 pct. skal
være SMV’er.
Alle lande
Tilskud ydes til fællesudgifter til:
- Tidsforbrug ifm. planlægning og gennemførelse
- Konsulentydelser
- Markedsføringsmateriale
- Lokaleleje, udgift til messestand mv.
- Netværksaktiviteter, inkl. forplejning
- Rejse og hotel for koordinator
- Revision
Op til 50 pct. – af fællesomkostningerne
Minimum 50 pct. – af fællesomkostningerne
2016: 33,8 mio. kr.

DAC-lande med indkomstgrænse under USD 3.300. Indbefatter bl.a.: Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Bolivia, Cambodia, Cameroun, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea,
Etiopien, Filippinerne, Gambia, Ghana, Honduras, Indien, Indonesien (undtagelse ift. indkomstgrænsen under USD 3.300), Kenya, Kirgisistan, Laos, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko,
Mauretanien, Moldova, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, Swaziland, Tadsjikistan, Tanzania, Togo, Uganda, Usbekistan, Vietnam, Zambia,
Zimbabwe. [Kilde: World Development Indicators database/Gross national income per capita 2014]

