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TRENDS
• SDG – ny dagsorden, der adresserer de globale
bæredygtighedsudfordringer.
• Privatsektoren helt central for SDG
• Mere CSR/bæredygtighed i den private sektor, UN Guiding
Principles Human Rights etc.

• Øget fokus på samarbejde mellem aktører
• Forskydning af de økonomiske tyngdepunkter
• Handel og udvikling – synergi
• Udviklingsbistandens faldende betydning
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FALDENDE ODA ANDEL
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DANIDAS ERHVERVSPLATFORM
Platform for dansk erhvervslivs deltagelse i
Danmarks udviklingssamarbejdet
Visionen er at bidrage til bæredygtig, markedsdrevet vækst,
ordentlig beskæftigelse og større samfundsansvar (CSR) i
udviklingslande ved at bringe danske kompetencer og viden i
spil.
Det vil samtidig forbedre danske virksomheders
internationalisering og deres adgang til viden og markeder,
der gradvist bliver mere attraktive og mere relevante for
danske virksomheders samhandel og investeringer
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FRA IDE TIL INVESTERING
PROJEKTIDENTIFIKATION

PROJEKTUDVIKLING

PROJEKTGENNEMFØRELSE

SKALERING

AKTIVITETER:

 Efterspørgsel/udfordringer  Feasibility studies

 Pilotprojekt

 Forretningsmuligheder

 Kapacitetsopbygning/træning  Innovative
partnerskaber
 Overførelse af teknologi og
viden
 Finansiering

 Markedsstudier

 Innovation,
produkttilpasning,
forretningsmodel
 Partnersøgning

 Investeringer
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PROJEKTIDENTIFIKATION

PROJEKTUDVIKLING

PROJEKTGENNEMFØRELSE

SKALERING

DANIDAS ERHVERVSPLATFORM:
Danida Business Delegations:
 Tilskud til deltagelse i fælles
erhvervsfremstød

Danida Business Explorer:
 Tilskud til udvikling af en
konkret forretningsmulighed

Højpotentialeprojekter:
IFU SMV faciliteten:
 Støtte til at danske
 Tilskud til udvikling af en
virksomheder kan byde på store
investering med IFU
internationale projekter
Ny projektudviklingsfacilitet:
 Støtte til danske virksomheders
investeringer i projektudvikling
Danida Business Finance:
 Støtte til den lokale køber til
udvikling af feasibility studier

Ny partnerskabsfacilitet:
 Tilskud til træning og
teknologioverførsel til
partnervirksomhed i et
udviklingsland
IFU SMV faciliteten:
 Tilskud til gennemførelse af en
investering med IFU

Danida Business Finance:
 Støtte til finansiering af projekter. Lånet
tilbagebetales af den lokale køber.
Investeringsfonden for Udviklingslande:
 Rådgivning og risikovillig kapital til
IFU FONDE:
Landbrugsinvesteringsfonden

Danida Business Finance:
Klimainvesteringsfonden
 Subsidierer lån til myndigheder i
Den Arabiske Investeringsfond
udviklingslande til finansiering
af infrastrukturprojekter og
Investeringsfaciliteten for Ukraine
mindre industriprojekter
Eksport Kredit Fonden:
 Eksportgrantier og finansiering

EKSPORTRÅDET:
SMV tilskudsprogrammer (Eksportstart, Vitus, mfl.) - Strategiske salgsalliancer – Finansieringsrådgivning - Fælles Eksportfremstød
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