
YDERLIG  
VÆKST

InDSaTSomRåDET “KompETEncELøfT” 
GøR DET muLIGT foR DIn VIRKSomhED 
aT få TILføRT KompETEncER, DER Kan 
SKabE foRnYET GRobunD foR VÆKST 
oG uDVIKLInG.

Et kompetenceløft for både medarbejdere og 
ledere i små og mellemstore virksomheder 
har afgørende betydning for virksomhedens 
udvikling og fremtidige konkurrenceevne.

formål 
”Kompetenceløft” har til formål at tilføre 
medarbejdere og ledere konkret viden på en 
række områder, der anses som væsentlige for 
virksomhedens vækstmuligheder.

Ud fra virksomhedens overordnede strategi 
er formålet med indsatsområdet at styrke 
virksomhedens medarbejdere og ledere, så 
de bliver bedre i stand til at implementere 
virksomhedens vækststrategi. Grundtanken 

er, at de ansatte med den rette viden og 
kompetence kan få markant indflydelse på 
virksomhedens vækst. Har virksomheden ikke 
har en operativ vækststrategi, skal dele af 
støtten benyttes til at udvikle en sådan.

Eksempler på kompetenceudviklingsforløb: 
• Strategiudvikling 
• Ledelses- eller organisationsudvikling 
• Ledelsesværktøjer 
• Salg og markedsføring 
• Projektledelse 
• Produktionsoptimering

målgruppe 
EU investerer igennem Yderlig Vækst i små 
og mellemstore virksomheder i Nordjyllands 
yderområder. Det betyder helt konkret, at 
virksomheden skal ligge i en af de nordjyske 
kommuner. Undtaget herfra er dog Aalborg 
Kommune. Desuden er det et krav, at 
virksomheden har vækstpotentiale, og at 
ledelsen i virksomheden har et ønske om at 
realisere dette potentiale.

økonomi 
Programmet giver mulighed for at søge om 
et kompetenceudviklingsforløb til maksimalt 
140.000 kroner. Virksomheden betaler et kontant 
opstartsgebyr på 20 procent af det samlede 
uddannelseskøb og er efterfølgende forpligtet  
til at registrere deltagernes timer, svarende til 
det samlede uddannelseskøb. Virksomheden 
kan herefter få refunderet det betalte 
uddannelsesforløb mod at registrere timer brugt 
på forløbet. Refusionen af de støtteberettigede 
udgifter sker to gange årligt.
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