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Etablering af nye virksomheder
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Danmarks Eksportråd og Udvikling Odense
Januar 2013

Ikke relevant

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Ansøger har søgt støtte under Vækstforums særlige indsats for ”kompetenceudvikling i yderområder”, hvor
der er afsat en ramme på i alt 40 mio. kr. i årene 2009-10. Imidlertid er der kun en meget begrænset uddannelsesaktivitet i projektet, og endvidere anføres der ingen aktiviteter i yderområder og der nævnes ingen
samarbejdspartnere her.
Projektet omtaler i ansøgningen kun generelle ønsker om eksportrådgivning for små og mellemstore virk-
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somheder i forhold til Pakistan. Ansøgeren, firmaet Al-haq Enterprises, er specialiseret i fremstilling af sikkerhedsbeklædning til industri, håndværk m.v. Produkterne fremstilles i Pakistan.
Sekretariatet vurderer på den baggrund, at ansøgningen ikke falder indenfor vækstforums strategi og handlingsplan.
Det er videre sekretariatets opfattelse, at vækstforum hverken under erhvervsfremmeloven eller gennem
Regionalfonden lovmæssigt har grundlag for at støtte drift af privat konsulentvirksomhed. Dette anses af
sekretariatet for at være det reelle indhold i projektet.
Det indstilles:
At ansøgningen indstilles til afslag med følgende begrundelse:
•

Projektet anses for at ligge udenfor Vækstforums handlingsplan og Regionalfondens
støttemuligheder, da der er tale om drift af specialiseret privat konsulentvirksomhed.

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori
C

Ansøgers korte resumé af projektet:
Udviklingsprojektet har til formål at styrke handel og samarbejde for virksomheder som har interesse i industrielle forhold i Pakistan.
Projektet er udformet som et netværk i Pakistan, som byder på stor industrielle interesser som dansk erhverv
og diverse organisationer i Europa kan drage til fordele igennem Danmark. Et netværk som kan hjælpe med
at definere markedsmuligheder, regionale markedsundersøgelser, screening af varegrupper og meget andet.
Den internationale afdeling i Danmark skal arbejde for at forbedre europæiske små og mellemstore virksomheders vilkår i en stadig mere globaliseret verden. Arbejdet skal bestå bl.a. i at assistere SMV'ers internationalisering gennem specialiserede aktiviteter som fx eksportfremstød, delegationsrejser og formidling af kontakt til Pakistanske virksomheder.
Det Pakistanske Industri Kontor skal rådgive og hjælpe danske virksomheder såvel som internationale virksomheder, der vil etablere projekter, virksomheder eller samarbejde på nye vækstmarkeder i Pakistan. Landet er blevet en åben industriklynge i forhold til hele verden og Kontoret i Danmark skal have til opgave at
rådgive virksomheder om ansvarlig og social etisk leverandørstyring som skal skabe samarbejde mellem
danske virksomheder og virksomheder i Pakistan.
Projektets formål:
Projektet ønsker at opbygge nye systemer omkring eksportrådgivning med et særligt fokus på Pakistan. Projektet vil tilføre mulige eksportører blandt mindre og mellemstore virksomheder ny viden om eksport til
Pakistan og det pakistanske marked for at forøge chancen for succes i forhold til gennem førte eksportfremstød m.v.
Baggrunden er bl.a., at mange danske virksomheder har utilstrækkelig viden om de lande de eksporterer til
og mulighederne, herunder lokale kontaktnet. Der vurderes i denne forbindelse, at være et betydeligt uudnyttet potentiale i forhold til Pakistan. Projektet vil således yde eksportrådgivning til i første omgang danske
SMV’er, og i den forbindelse udvikle nye metoder til en sådan videnformidling med internationalt perspektiv i samarbejde med Eksportrådet.
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Projektets målgruppe:
Små og mellemstore virksomheder med interesse for og potentiale til eksport til Pakistan.

Projektets forventede effekter:
Projektet er ikke effektvurderet, da det ligger udenfor Vækstforums handlingsplan.
Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel:
Projektet er ikke effektvurderet, da det ligger udenfor Vækstforums handlingsplan.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
Projektet forventes at generere i alt 15 samarbejdsaftaler mellem danske og pakistanske parter.

Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

Ansøgt:

Nærmere beskrivelse:

4.631.200 kr.

100 %

2.315.600 kr.

50 %

kr.

%

2.315.600 kr.

50 %

Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

Procent:

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

0 kr.

100 %

0 kr.

%

kr.

%

Egenfinansiering:

0 kr.

%

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

0 kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Kontante regionale tilskud:
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Kommentarer til budgettet:
Budgettet er ikke underkastet en nærmere gennemgang, da projektet anses for at ligge udenfor Vækstforums
støttemuligheder
Statsstøttevurdering:
Ansøger virker for at fremme industrielt samarbejde mellem Danmark og Pakistan. Dette er ikke nødvendigvis en privatretslig økonomisk aktivitet, men i dette tilfælde hvor ansøger er en dansk afdeling af en pakistansk industrivirksomhed er der klart tale en funktion, der i sin natur svarer til specialiseret privat konsulentvirksomhed. Under alle omstændigheder ligger det udenfor Vækstforums støttemuligheder at give tilskud direkte til denne type virksomhed.

Udviklingsområde procent:
Hvor stor en del af projektet vurderes at være til gavn for regionens yderområder
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14 %.

