
YDERLIG  
VÆKST

anSÆTTELSEn af En LEDIG høJT- 
uDDannET mEDaRbEJDER Kan få 
afGøREnDE bETYDnInG foR DIn  
VIRKSomhEDS SuccES.

Flere undersøgelser viser, at virksomheder, 
der satser på højtuddannede medarbejdere, 
klarer sig markant bedre på en række områder. 
Virksomhederne oplever således højere vækst, er 
bedre til at produktudvikle og står bedre rustet 
til at møde fremtidens strategiske udfordringer.

formål 
Formålet med indsatsområdet er at skabe vækst 
og udvikling i små og mellemstore virksomheder 
i Nordjyllands yderområder. Den højtuddan-
nedes viden og kompetencer er vigtige bidrag til 
virksomhedens udvikling og udgør et væsentligt 
grundlag for vækst. Indsatsområdet er tænkt som 
en understøttelse af virksomhedens strategi, og 
derfor må støttede opgaver ikke have karakter af 
ordinære driftsopgaver. 

Eksempler på udviklingsorienterede opgaver: 
• Udarbejdelse af nye markeds- og 
 produktstrategier 
• Udvikling af salgs- og markedsføringsmateriale 
• Produktudvikling, både i forhold til materialer  
 og design 
• HR-udviklingsopgaver, herunder rekrutte- 
 ringsprocedurer, sikkerhedsregler, medarbej- 
 derudviklingssamtaler (MUS) og arbejds- 
 pladsvurderinger (APV)

målgruppe   
Tilskud til ansættelse af en højtuddannet gives til 
små og mellemstore virksomheder i Nordjyllands 
yderområder. Det betyder helt konkret, at virksom-
heden skal ligge i en af de nordjyske kommuner. 
Undtaget herfra er dog Aalborg Kommune. Desuden 
er det et krav, at virksomheden har vækstpoten-
tiale, og at ledelsen i virksomheden har et ønske 
om at realisere dette potentiale. Endvidere bør 
virksomheden ikke i forvejen have en medarbejder 
med samme uddannelse eller kompetenceområde 
som den højtuddannede – dog med undtagelse af 
virksomhedens ejer.

økonomi 
Programmet giver tilskud til løn i 6-12 måneder 
afhængigt af udviklingsopgavens karakter. Der 
gives maksimalt et tilskud på 15.000 kroner pr. 
måned, dog ikke mere end 50 procent af lønnen. 
Desuden gives der støtte til kompetenceudvik-
ling af den højtuddannede svarende til 12.500 
kroner. Gennem hele forløbet skal der foretages 
timeregistrering for at dokumentere henholdsvis 
udviklingsopgaven og medfinansieringen. På 
baggrund af timeregistrering kan virksomheden 
halvårligt anmode om refusion af de støttebe-
rettigede udgifter.

> Højtuddannede
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