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Sæt turbo på din  
eksport og åbn nye 
markeder
ET TILSKUDSPROGRAM TIL AT SÆTTE SKUB I OG UDVIKLE 
DIN EKSPORT - UANSET HVOR DU ER PÅ DIN EKSPORTREJSE

SMV:INTERNATIONAL - TIL VIRKSOMHEDER DER VIL 
ØGE ELLER OPSTARTE DERES EKSPORT



Individuel rådgivning, 
workshops eller markedsbesøg?
Hvad får du ud af det?
Tilskudsprogrammet SMV:International er 
sammensat af flere tilbud, der giver dig 
mulighed for, at arbejde målrettet videre med 
din eksport, fra netop det udgangspunkt du har 
lige nu. 

Via programmet kan du enten få hjælp til at øge 
din eksport på allerede etablerede markeder 
eller til at åbne nye markeder, eller du kan få 
hjælp til at opstart din eksport, hvis du først skal 
til at begynde din eksportrejse. 

Tilbud inden for SMV:International:
• My Way™:  Den individuelle løsning. 

Løs din eksportudfordring med 50% i 
rådgivertilskud (maxtilskud 72.500 kr.)  

• Go2market workshops™: Værktøjer og 
viden til at starte din eksport rigtig. 
Basic-workshop til den uerfarne og 
Advanced workshop til den erfarne 
eksportør 

• MarkedsÅbner™: Vækstforløb, der sparker 
døren ind til et nyt marked .

• Eksport-Booster™: All-in - til den der virkelig 
vil rykke sin eksport. 
Boost din vækst med et mix af workshops, 
markedsbesøg og rådgivertilskud

Hvem kan deltage?
Målgruppen for programmet er SMV’er 
med 5-249 ansatte med betydelige 
eksportmuligheder. Virksomheder med 10-49 
ansatte har fortrinsret. Det er et krav, at din 
virksomhed skal have haft CVR-nummer i mere 
end 3 år.

Ansøgning
For at få tilskud og deltage i et af programmets 
tilbud, skal vi først have afklaret, hvor på din 
eksportrejse du er, og hvor der skal sættes ind, 
for virkelig at sætte skub i din eksport. Kontakt 
derfor projektleder Anna Marie Damgaard 
Kristensen, for at komme i gang.

Der er løbende ansøgningsfrist og 
optagelse. Alle ansøgninger bedømmes af et 
bevillingsudvalg med en kort behandlingstid. 

Programmet er finansieret af strukturfondsmidler  via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Partnere
Erhvervshusene, Dansk Industri, Lifestyle & Design Cluster, CenSec  
samt Enterprise Europe Network Denmark.

Betingelser for deltagelse

• Der er diverse deltagergebyrer for opstart af programmets aktiviter: MyWay 1200 kr., 
Go2Market Workshops 1020 kr., MarkedsÅbner 10.000 kr., EksportBooster 7.500 kr.

• Virksomheden skal desuden have haft et CVR. nr. i minimum 3 år. og dens årlige 
omsætning må ikke overstige 372 mio. kr.

Kontakt 
Projektleder Anna Marie Damgaard Kristensen
+45 6188 4685
adk@ehsyd.dk


