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Revision af retningslinjer og betingelser per januar 2020 for tilskud til gennemførelse af fælles erhvervsfremstød i udlandet og delegationsbesøg til Danmark
foranlediget af Covid-19 og Eksport- og investeringspakken
I forbindelse med Covid-19 og med vedtagelsen af Eksport- og investeringspakken revideres
retningslinjerne for fremstødsordningen. Ændringerne træder i kraft per 1. juni 2020. For øvrige områder af ordningen gælder retningslinjerne for 2020 fortsat.
Fremstødsordningens retningslinjer ændres som følger:
Forhøjelse af tilskudsprocenten fra 50 % op til 75 %.
Koordinator kan anmode om forhøjelse af tilskuddet til fremstød, der finder sted fra 1. juni 2020, sådan
at der maksimalt ydes et tilskud på op til 75 % af de godkendte tilskudsberettigede fællesudgifter.
Således vil deltagende virksomheder kun skulle opkræves 25 % af fællesudgifterne til et fremstød. Dette
medfører, at det maksimale beløb, der kan ydes per virksomhed per fremstød forhøjes fra 50.000 kr. til
75.000 kr. Ved modregning af andre offentlige tilskud til samme aktiviteter, kan der maksimalt opnås et
offentligt tilskud på 75 % (tidligere 50 %).
 Koordinatorer, der måtte ønske at gøre brug af den forhøjede tilskudsprocent for 2020 ifm. allerede
godkendte tilsagn for fremstød, der gennemføres i 2020, anmodes om at fremsende et revideret
budget til SPK med henblik på godkendelse. Det bemærkes, at det revideret budget bør afspejle en
tilsvarende lavere deltagerpris for virksomhederne, samt at andre budgetmæssige ændringer ikke bør
indgå, såfremt ændringerne ikke er baseret på fx et øget antal deltagende virksomheder eller anden
relevant begrundelse. Timeprisen for TC ydelser købt på de danske repræsentationer skal tilsvarende nedjusteres i budgettet til den nye timepris (se nedenstående).
Øget mulighed for dispensationer.
For fremstød, der gennemføres indtil 31. dec. 2020 kan der gives dispensation inden for følgende
områder:
a. Reduceret krav til SMV deltagelse. Kravet er nedsat til 2 SMVer for grupper mellem 5
og 13 virksomheder (kravet er normalt 3). Men ellers følger reglerne 2020- retningslinjerne, dvs. 14-18 virksomheder: Min. 4 SMVer og 19-23 virksomheder: Min. 5
SMVer.
b. Reduceret krav til antal deltagende virksomheder (nedsat til 5 mod normalt 7).
c. Dispensation fra kravet om fysisk tilstedeværelse. F.eks. kan en virksomhed og eller et
produkt repræsenteres af en lokal agent/medarbejder eller af koordinator under et
messefremstød. Alternativt kan en virksomheds deltagelse være digital.
 Koordinator skal kontakte SPK, såfremt der er behov for en dispensation for at kunne gennemføre
et fremstød.

Tilskud på 50 % til afholdte udgifter ifm aflysninger forårsaget af Covid-19 forlænges fra 9. juni til 1.
september 2020.
Muligheden for at opnå tilskud til afholdte udgifter ifm. aflysninger eller reduktion af fælles erhvervsfremstød, som følge af Covid-19 forlænges til 1. september 2020. Der er tale om udgifter afholdt frem
til 1. september 2020. Tilskuddet kan aldrig overstige tilsagnet eller udgøre over 50 % af en given udgift.
For så vidt angår timer kan der kun medtages timer for planlægning (altså ikke gennemførsel eller opfølgning). Revisorerklæring er påkrævet for beløb over 200.000 kr. Ønskes fremstødet udskudt til afholdelse på en senere dato, og dette godkendes, aflægges delregnskab for de aktuelle Covid-19 relaterede
udgifter. Det samlede tilskud hæves derpå med et tilsvarende beløb.
 Koordinator skal fremsende dokumentation (bilag) for afholdte udgifter til SPK, herunder timeregnskab, samt en oversigt over de tilmeldte og interesserede virksomheder og oversigt over mulige
indbetalinger fra tilmeldte virksomheder og evt. revisorerklæring.
Mulighed for tilskud til digitale fremstød.
Der vil på pilotbasis kunne ydes tilskud til fokuserede, tidsbegrænsede digitale erhvervsfremstød mhp.
at øge fleksibiliteten og afprøve nye fremstødsformer. Tilskuddet omfatter fremstød gennemført i 2020.
Der kan maksimalt ydes tilskud til 10 timer per virksomhed per fremstød. Herudover gælder samme
regler som hidtil vedr. koordinators timedækning, altså maksimalt 300 og 400 timer afhængig af ministerdeltagelse og samarbejdet mellem to koordinatorer. Sådanne fremstød kunne omfatte: digitale
fremstød, on-line kundemøder og webinarer mv. Udgifter til disse aktiviteter kan omfatte konsulentydelser, billed- og videomateriale mv. Der kan ikke ydes tilskud til indkøb af IT-udstyr, kun til leje.
Ligeledes kan der ikke des støtte til on-line markedsføring.
 Koordinator skal kontakte SPK, såfremt de måtte ønske at konvertere et eksisterende tilsagn til et
digitalt fremstød (marked og fokus skal fastholdes) samt i tilfælde af spørgsmål om, hvilke udgifter,
der kan dækkes ifm. et digitalt fremstød. Der vil afholdes en særlig ansøgningsrunde kun for digitale
fremstød, der gennemføres fra august til oktober 2020. Der kan ansøges fra mandag d. 22. juni med
ansøgningsfrist torsdag d. 25. juni 2020. Ydermere kan der fra den fra næste ansøgningsrunde d. 25.
august også gives tilsagn til digitale fremstød, der gennemføres november - december 2020 samt i
2021 (se nedenstående).
Øget prioritet til fremstød med grønne og bæredygtige delkomponenter.
Ordningen vil, i tillæg til rene grønne og bæredygtige fremstød (dvs. fremstød inden for følgende sektorer: Vand og miljø samt energi (minus olie og gas)), også give prioritet til grønne og bæredygtige løsninger, der indgår som delkomponenter inden for andre sektorer. Sådanne delkomponenter kan omfatte bidrag til en grøn omstilling gennem produkter og tjenester, der er renere og/eller ressourcebesparende, dvs. forurener og forbruger mindre end andre lignende produkter og tjenester. Ligeledes vil
fremstød, der bidrager til opnåelsen af FNs Verdensmål, fortsat gives prioritet.
 Således vil ansøgere få mulighed for i ansøgningsskemaet at redegøre for, hvorvidt der indgår grønne og bæredygtige delkomponenter i fremstødene, og om fremstødene bidrager til opnåelsen af
FNs verdensmål.

Ny timepris for konsulenttimer købt hos de danske repræsentationer (ambassader, generalkonsulater,
handelskontorer).
Med introduktionen af Eksport- og investeringspakken vil prisen for timer købt hos de danske repræsentationer blive nedsat til 500 kr. per time for koordinatorer, der gør brug af den fælles fremstødsordning.
 Ved evt. indsendelse af revideret budget anmodes koordinator om at nedjustere timeprisen for så
vidt angår timer indkøbt hos en dansk repræsentation, der måtte indgå som underleverandør.
Ny frist for 2. ansøgningsrunde samt ekstraordinær ansøgningsrunde for digitale fremstød.
Den 2. ansøgningsrunde i 2020 fremrykkes til den 25. august 2020 (fra september 2020). I denne runde
vil der kunne søges støtte til at dække aktiviteter, der gennemføres fra 1. november 2020 og som vanligt
i hele år 2021.
Ydermere vil der blive afholdt en ekstraordinær ansøgningsrunde for digitale fremstød, der gennemføres fra august til oktober 2020. Der kan indsendes ansøgninger fra d. 22. juni med ansøgningsfrist d.
25. juni 2020, jf. overstående retningslinjer.
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