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Super tilbud til alle håndværkere: Deltag i Energifyrtårn Frederikshavn  
 
Vi har indgået et spændende samarbejde med Væksthus Nordjylland og EUC Nord omkring udvikling af 
vores lokale håndværksvirksomheder. Vi kalder netværket Energifyrtårn Frederikshavn – din virksomhed får 
udvikling og konsulentbistand for 28.000 kr., men da projektet finansieres dels gennem EU og dels gennem 
medfinansiering med egne timer, koster det kun 7.000 kr. at være med. 
 
Håndværksbranchen skal have et løft. Derfor er deltagelse i vækstprogrammet Flere Virksomheder i Vækst 
(FVIV) nu målrettet vores håndværksvirksomheder, og det giver nogle helt fantastiske udviklingsmuligheder, 
som vi gerne vil være med til at formidle i samarbejde med Væksthus Nordjylland og EUC Nord. 
 
Programmet er for alle områdets tømrere, murere, vvs’ere, elektrikere, malere m.m. - og tilsvarende forløb i 
Hjørring og Brønderslev har opnået rigtig gode resultater. 
 
Deltagelse i programmet koster ca. 7.000 kr. pr. virksomhed (flere kan deltage fra hver virksomhed) – og 
man får i programmet udvikling og konsulentbistand til en værdi af 28.000 kr.! 
 
Alt det vil vi gerne fortælle mere om på to informationsmøder: 
 
 
 Onsdag d. 13. oktober i Kattegatsiloen i Frederiksh avn kl. 16-17 (inkl. kaffe) 
 
 Torsdag d. 14. oktober i Erhvervshuset i Skagen kl . 12-13 (inkl. frokost) 
 
 
Til de af jer som allerede deltager i dette program i forvejen med jeres virksomhed, skal det siges, at alle 
godt kan deltage i dette FVIV netværk sideløbende. 
 
Vi synes, det er et spændende tilbud, som I skal overveje nøje. Vi håber, I kunne have lyst til at deltage i et 
af informationsmøderne: 
 
 
Tilmelding til arrangementet 13/10 kl. 16 i FREDERIKSHAVN: 
 
Tilmelding til : tilmeld@frederikshavn.dk angiv ”frh-13okt” i emnefelt 
eller tilmeld på telefon 9845 8000. Angiv venligst antal tilmeldte. 
Tilmelding:  Snarest – og senest mandag den 11. oktober 
Pris: Gratis 
 
 
******************************************************************************* 
 
Tilmelding til arrangementet 14/10 kl. 12 i SKAGEN: 
 
Tilmelding til : tilmeld@frederikshavn.dk angiv ”ska-14okt” i emnefelt 
eller tilmeld på telefon 9845 8000. Angiv venligst antal tilmeldte. 
Tilmelding:  Snarest – og senest mandag den 11. oktober 
Pris: Gratis 
 
 


