
VÆKST 2015

FORMÅL OG LOKALITET
Formålet er, at flere nordjyske SMV’er udvikler sig til vækstvirksomheder, og dermed er i stand til at øge antallet af ansatte med  
min. 20 procent pr. år over en 3-årig periode fra et udgangspunkt på minimum fem ansatte. 

VÆKSTPOTENTIALE
Virksomheder, der deltager i programmet, skal have ambitioner om og potentiale til hurtig vækst – dette identificeres af det lokale 
erhvervskontor og Væksthus Nordjylland i dialog med virksomheden. 

MÅLGRUPPE
Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, som:
• Har potentiale til at blive en vækstvirksomhed inden for fem år
• Har mindst fem ansatte
• Er internationalt orienterede – eksempelvis inden for eksport, sourcing eller i konkurrence med udenlandske virksomheder
• Ikke har negativ egenkapital 
• Ikke ellers ville kunne realisere aktiviteterne – 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. 

STØRRELSE
Virksomheden skal opfylde EU’s krav til SMV-virksomheder. Det betyder, at: 
• 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 Vækst 2015.
 
ØKONOMIFLOW EKSEMPEL
Virksomheden afholder udgiften, og kan få refunderet ud fra: 

VÆKST 2015
BETINGELSER FOR DELTAGELSE
Før en virksomhed kan modtage midler via virksomhedsprogrammet 
Vækst 2015, skal følgende betingelser være opfyldt: 

20/2 2016

Virksomheden frem-
sender anmodning 
til VHN med kopi 
af betalt faktura og 
betalingskvittering

20/3 2016

VHN afrapporterer til 
ERST med vedhæft-
ede anmodninger mv 
fra virksomheden

20/6 2016

Forventelig 
udbetaling til 
virksomhederne

Sagsbehandling  
hos revisor og ERST


