
Få flere hænder til din eksport
– med op til 250.000 kr. i tilskud til eksportmedarbejdere

Vi investerer i din fremtid

Finansieret som et led i EU’s reaktion 
på COVID-19-pandemien

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Finansieret som et led i EU’s reaktion 
på COVID-19-pandemien

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Hvad kan vi tilbyde?
Tilbud 1: Tilskud til egne ansatte

Giver dig op til 100.000 kr. i løntilskud til én eller 

flere egne ansatte, der omsætter et konkret 

eksportprojekt. Din egenbetaling er 50%.  

Det vil sige, at forudsætningen for et tilskud 

på 100.000 kr. er, at du kan dokumentere en 

tilsvarende omkostning, som du selv betaler.

Tilbud 2: Tilskud til EOR-ansatte

Her får du op til 250.000 kr. i tilskud til en ny 

medarbejder, som ansættes igennem en tredje 

part på et eksportmarked. Du kan altså ansætte 

en medarbejder på lokale vilkår, uden at 

etablere datterselskab i det pågældende land. 

Også her er der tale om en egenbetaling på 

50%. Sammen med tilskuddet til en EOR-ansat 

medarbejder kan du få yderligere 25.000 kr. til 

udvikling af lederens evne til at supportere 

sådanne eksterne medarbejdere.

Sådan kommer du med
Udfyld online-ansøgningen

senest den 5. oktober 2021
på www.virksomhedsprogrammet.dk.

Her skal du beskrive din eksportstrategien 

og det projekt, som du søger støtte til. Din 

ansøgning vil blandt andet blive bedømt ud 

fra, om projektet passer til din virksomheds 

økonomi, indeholder en rimelig tidsplan og er 

lige til at sætte i gang. 

OBS: Projektet må ikke være en del af din 

eksisterende drift og må først startes, når du 

får tilsagn.
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Kontakt
Har du spørgsmål 
eller brug for 
hjælp, så tag fat i 
dit Erhvervshus. Vi 
hjælper dig gerne 
på vej.

* En EOR-ansat er en medarbejder, som er ansat på lokale vilkår gennem en tredjepart. Hermed kan du have en fremskudt 

medarbejder på dit eksportmarked uden at være nødt til at etablere et datterselskab i det pågældende land.

Indtag et nyt marked, eller sæt strøm til andre eksportprojekter, som sætter 
skub i din eksport. SMV:Eksport giver ekstra hænder til handling.


