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Vi investerer i din fremtid

Aktivitet

Målgruppe

Iværksætter
Danmark

Kompetenceløft til den brede iværksættermålgruppen gennem 3 kollektive forløbstyper

Nuværende og kommende iværksættervirksomheder
0-3 år, eller CVR nr. stiftet efter 31. august 2016.

Beyond Beta

Accelerationsforløbet med en komprimeret pakke af undervisning og
individuel vejledning

Virksomheder mellem 0-3 år, eller CVR nr. stiftet efter 1.
september 2016, med betydeligt potentiale for vækst og
skalering samt internationalt marked.

Innovativ Vækst

Rådgivning, sparring og undervisning til dimittender fra AAU og UCN, der
ønsker at starte egen virksomhed

Dimittender, hovedsageligt fra AAU eller UCN, men alle
med en innovativ iværksætteridé har mulighed for at
deltage

Vilje til Vækst

Ekstern rådgivning, kompetenceudvikling og camps til virksomheder
med vækstpotentiale

Små og mellemstore virksomheder i med vækstpotentiale

SMV:digital

Privat rådgivning om valg af digitale løsninger og hjælp til implementering, der kan forbedre eksporten.

Små og mellemstore virksomheder, der har projekter
med teknologisk nyhedsværdi for virksomheden og som
tilfører væsentlig ny viden til virksomheden inden for
digitalomstilling og E-handel.

SMV:international

Hjælp til eksport og international samhandel. 4 typer indsatser:
1. MY Way: Privat rådgivning og netværksmøder
2. Go2Market workshops: 1 dag basic, 1,5 dag advanced
3. MarekdsÅbner: Rådgivning vedr. nye markeder
4. Eksport-Booster: 6 workshops, netværk, markedsbesøg

Eksportparate SMV’er med 5-249 ansatte (primære målgruppe er 10-49 ansatte), der har haft et CVR-nummer i
mere end 3 år

Ansøgningsfrist

Tidsperiode

Kompetenceudvikling via 3 forskellige forløbstyper.

Medfinansieres med timer.

Helle Schrøder Madsen
hsm@ehnj.dk

Ansøgningsrunder
(ca. 1 gang pr. kvartal)

09.2020-09.2022

Kompetenceudvikling via et acceleratorforløb
på baggrund af 5 ansøgnings- og kvalifikationsrunder i projektperioden

Ingen egenfinasiering

Helle Schrøder Madsen
hsm@ehnj.dk

Ansøgningsrunder
(4-5 hold årligt)

08.2016 – 12.2021

Undervisning og rådgivning ad 2 omgange på
hhv. 10.000 og 12.000 kr.

Medfinansieres med timer

Anders Nørgård
an@ehnj.dk

Rådgivning: 15% i gebyr,
50% af rådgivningskøb
Camps: Afhænger af forløb
Kompetenceløft: 15% i gebyr,
timeregistrering

Eva Thornberg
et@ehnj.dk

07.2016 – 12.2022

Ansøgningsrunder
(2 gange årligt,
forår og efterår)

01.2019-

25.000/100.000 kr. til køb af ekstern rådgivning (som skal udgøre 50% af projektet).

25.000/100.000,- kr. i form
af time- eller kontant medfinansiering.

Jens Elung Jensen
jej@ehnj.dk

12.20 - 12.22

1. MyWay 72.500 kr. i tilskud
2. Go2Market workshops
3. MarkedsÅbne værdi 200.000 kr.
4. Eksport-Booste værdi 300.000 kr. + 50% i
tilskud til konsulentbistand

1. 1.200 kr. i deltagergebyr
2. 1.000 kr. i deltagergebyr
3. 10.000 kr. i deltagergebyr
4. 7.500 kr. i deltagergebyr

Jørgen S. Vestergaard
jsv@ehnj.dk

Rådgivertilskud på op til 100.000 kr.

Deltagergebyr på 5% af
rådgiverkøbet (modregnes
tilskuddet)

Indsatser i 3 spor: Forretningsmodeller, design
og plast: Rådgivning, camp, netværk, værdikædesamarbejde

Ingen

Løbende optag

Løbende optag

10.2019-12.2022

Grøn og Cirkulær
økonomi (GCO)

Udvikling i en mere bæredygtig og cirkulær retning
• Plan for bæredygtigt arbejde i virksomheden
• Udvikling sf nye potentialer
• Branchekyndig rådgivning
• Tilskud til implementering

Små og mellemstore virksomheder

Løbende optag

2020-2022

EnterDigital
- Lær:Digital
- Bliv:Digital

• Lær:Digital er online kurser, der hjælper dig med at tage skridtet videre
og digitalisere din virksomhed.
• Bliv:Digital - Ekstern rådgivning

Omstillingspuljen

Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller
KompetenceudviklingKøb af udstyr

InnoBooster

Virkeliggørelse af en nyskabende idé: Løntilskud samt udgifter til videnleverandører og materialer.

50% af rådgivningskøb.
100% af maks. 60.000 kr. til kompeteløft

Løbende optag

Ejerledede små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheder

Kontakt

09.2020-09.2022

Rådgivning til detaljeret udviklingsplan

Løntilskud og rådgivning ved vidensinstitutioner til udvikling af nye produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0

Egenfinansiering

Løbende optag

SMV:PRO

DigitaliseringsBoost

Tilskudsmuligheder

Ansøgningsrunder
(indtil puljen er brugt)

Bjarne Brodersen
bbr@ehnj.dk
Jørgen S. Vestergaard
jsv@ehnj.dk

Stinne D. Prisak
sdp@ehnj.dk

11.2017-08.2022

Op til 200.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i støtte til teamets virksomheder ifm.
produktudvikling. Op til 50.000 kr. til videninstitutionens indsats ifm. produktudvikling

10.000 kr. i deltagergebyr
for hele teamet

Martin E. Nikolajsen
men@ehnj.dk

10.2020 - 12.2021

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb
på op til 1,5 mio kr. per virksomhed afhængigt
af bl.a. virksomhedens størrelse og behov.

Kontant medfinansiering
på minimum 25% af tilskudsbeløbet

Jørgen S. Vestergaard
jsv@ehnj.dk

• Lær:Digital - løbende
optag
• Bliv:Digital - ansøgningsrunder

Virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi

Iværksættere (under 3 år) og små og mellemstore virksomheder over 3 år med minimum 2 mio. kr. i omsætning eller 500.000 kr. tiltrukket i ekstern finansiering
Graduate: dimitteret fra en videregående uddannelse
inden for de seneste 24 måneder.

Ansøgningsrunder

Løbende optag

Innofounder

Eksportsparring

Eksportplan og 15 timers markedsrådgivning

Virksomheder med under 100 ansatte og en årlig omsætning i det sidste regnskabsår på under 150 mio. kr.

Løbende optag

Vækstfonden

Lånefinansiering og hjælp til at finde investor

Små- og mellemstore virksomheder

Løbende optag

• Lille Innobooster (50-500.000 kr.)
• Mellem Innobooster (500.000-1,5 mio kr.)
• Stor Innobooster (1.5 – 5 mio.)

Adgang til fysiske faciliteter og månedlig iværksætterpilotydelse samt et udviklingstilskud:

Ansøgningsrunder
(2 gange årligt,
forår og efterår)

Et 12 måneder langt fuldtidsforløb, der har til formål at accelerere udviklingen af en iværksætteridé

Experienced: Har en videregående uddannelse og
væsentlig forsknings- og/eller erhvervserfaring at basere
sin idé på.

08.2015 -

• Graduate: 15.000 kr. + 50.000 kr. tilskud
• Experienced: 30.000 kr. + 100.000 kr. tilskud

01.2015-

10 timers individuel markedsrådgivning med
eksportrådgiver fra dansk ambassade / konsulat

Lønudgifter, eksterne samarbejdspartnere og indkøb af
materialer (dækkes 1/3 del
af udgiften)

Martin E. Nikolajsen
men@ehnj.dk

Ingen

Anders Nørgård
an@ehnj.dk

Ingen

Özkan B. Köksal
ozkkok@um.dk

Henrik Heidelbach
hei@vf.dk

