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Betingelser for deltagelse
Før en virksomhed kan modtage midler via virksomhedsprogrammet
Vilje til Vækst, skal følgende betingelser være opfyldt
Formål og lokalitet

Størrelse

Formålet er, at flere nordjyske SMV’er udvikler sig til
vækstvirksomheder.

Virksomheden skal opfylde EU’s krav til SMVvirksomheder. Det betyder, at:

Vækstpotentiale
Virksomheder, der deltager i programmet, skal have
ambitioner om og potentiale til hurtig vækst (omsætning
eller antal ansatte) – dette identificeres af det lokale
erhvervskontor og Erhvervshus Nordjylland i dialog med
virksomheden.

Målgruppe
Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, som:
• Har potentiale til at blive en vækstvirksomhed
inden for 5 år
• Har potentiale til at være mindst 5 fuldtidsansatte
om 2 år (udover ejer)
• Har positiv egenkapital
• Ikke ellers ville kunne realisere vækstaktiviteterne
– i samme tempo og omfang.

Branche
Der skeles ikke til brancher – det væsentligste er, at
virksomheden falder inden for målgruppen. Dog kan
primære erhverv ikke deltage.

• Antal ansatte ikke må ikke overstige 250
• Kun en af værdierne for balancen eller årlig
omsætning må overstige hhv. 43 mio. euro
(balancen) eller 50 mio. euro (omsætning).
Ejer- og koncernstruktur har dog også betydning,
jf. Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om
definition af mikrovirksomheder, små og mellemstore
virksomheder, L 124/36 af 20. maj 2003.

Rådgivningstilbud
Ansøgningen skal vedlægges 3 konsulenttilbud på at
løse opgaven, og valg af konsulent skal begrundes for at
blive godkendt i Vilje til Vækst.

Statsstøtte
Støtten kan ydes under de minimis-reglen. Det betyder
at den samlede støtte til den enkelte virksomhed
ikke må overstige 200.000 EUR over en periode på
tre regnskabsår. Ansøger skal udfylde en de minimis
erklæring på ansøgningstidspunktet.

Økonomiflow eksempel

Virksomheden afholder udgiften og kan efterfølgende anmode om refusion i henhold til godkendt bevilling:

Februar
Virksomheden fremsender
anmodning til EHNJ med
kopi af betalt faktura og
betalingskvittering
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Marts
EHNJ afrapporterer til
Erhvervsstyrelsen med
vedhæftede anmodninger
mv fra virksomheden

April-Maj
Sagsbehandling hos revisor og Erhvervsstyrelsen

Juni
Forventelig udbetaling til
virksomheder
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Afklaring

Sker ved det lokale erhvervskontor

Vækstpotentialevurdering

Sker ved det lokale erhvervskontor og Erhvervshus Nordjylland

Ansøgning

Inkluderer: Fælles indstilling, 3 tilbud, konsulentvalg og vækstpotentiale

Behandling i kernegruppe
Kontrakt og diverse erklæringer

Igangsætning af rådgivning og/eller kompetenceforløb
Ender ud i en vækstplan til virksomheden (ved rådgivning)

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

