
YDERLIG  
VÆKST

InDSaTSomRåDET “nETVÆRK” GIVER
anSaTTE oG LEDERE muLIGhED foR
aT DannE nETVÆRK , Som Kan GIVE
VIRKSomhEDEn ET VÆKST-SKub I DEn
RIGTIGE RETnInG.

Et netværksforløb med deltagelse af både 
ansatte og ledere fra små og mellemstore 
virksomheder kan tilføre ny viden, som kan 
få afgørende betydning for virksomhedens 
udvikling og fremtidige vækstmuligheder. 

mangfoldige netværk 
Formålet med indsatsområdet “Netværk” 
er at give ansatte og ledere mulighed for 
at løfte deres virksomheder via fælles 
erfaringsudveksling. Programmet er tilgængeligt 
for små og mellemstore virksomheder i 
Nordjyllands yderområder, men virksomheder i 
Aalborg Kommune kan også deltage, hvis det 
vurderes at være relevant for netværket som 
helhed.

Netværksforløbene tager udgangspunkt i en 
række overordnede temaer, og i forløbene vil 
der - ud over erfaringsudvekslingen mellem 
virksomhederne – være tilknyttet en ekstern 
konsulent, som kan rådgive og sparre med de 
deltagende virksomheder. 

Eksempler på netværksforløb kan være: 
• Salgseffektivitet 
• Intelligent logistik 
• Kvalitetsstyring og -optimering 
• Lederudvikling

målgruppe 
Netværksforløbene er primært tiltænkt små 
og mellemstore virksomheder i Nordjyllands 
yderområder. Store virksomheder samt 
virksomheder beliggende i Aalborg kommune 
kan dog også deltage. Det kræver imidlertid, 
at den pågældende virksomhed vurderes som 
særligt relevant for netværket som helhed. 
Forløbet skal gennemføres på maksimalt 12 
måneder. 

økonomi 
I programmet ydes der maksimalt 30.000 kr. 
i støtte pr. virksomhed pr. netværk á ca. 10 
virksomheder. De deltagende virksomheder 
betaler et kontant deltagergebyr på 12.000 kr., 
og kan herefter deltage med op til tre personer 
fra virksomheden. Konsulenthonorarerne 
kan maksimalt udgøre 1.000 kr. i timen. 
Virksomheden kan halvårligt anmode om 
refusion af de støtteberettigede udgifter i 
forbindelse med netværket, mod registrering af 
timer brugt på forløbet.

> Netværk

Kontakt dit lokale erhvervskontor for at tilmelde dig på telefon 70 15 16 18.
Du kan også kontakte vækstkonsulent bjarne brodersen • E-mail: bbr@vhnordjylland.dk • Telefon 70 21 08 08 • www.vhnordjylland.dkKontakt:


