
Nye midler til vækstprogrammerne 

Vækstforum Nordjylland har for nylig vedtaget at bevilge en vækstpakke på 134 mio. kr. målrettet det 

nordjyske erhvervsliv. Vækstpakken skal være med til at modvirke de udfordringer og konsekvenser, som 

den globale krise har medført i Nordjylland. 

FVIV 

Vækstprogrammet Flere Virksomheder i Vækst (FVIV) får tilført flere midler, således at der igen bliver åbnet 

op for ansøgninger til de mest populære indsatsområder ”Chef til leje” og ”Kompetenceudvikling af egne 

medarbejdere”. Disse to indsatsområder har været midlertidigt lukket for nye ansøgninger. 

Indsatsområderne består stadig af: 

Chef til leje – tilskud på 50% af honorar til ekstern konsulent. Max. beløb i støtte er 100.000 kr., 

egenbetaling er samme beløb. - Relevant efter f.eks. tab af nøglekunde, ændring i markedssituationen, 

udvikling af ny strategi.  

Kompetenceudvikling af egne medarbejdere – økonomisk ramme på 2-400.000 kr., egenbetaling 25%. 

F.eks. salgs- og markedsbearbejdning eller produktionsoptimering.  

Tilknytning af akademisk arbejdskraft – løntilskud på 10.000 kr. pr. måned. Udviklingsopgaver som i chef til 

leje indsatsområdet.  

Kompetenceudvikling i netværk – egenbetaling 15-20.000 kr. pr. person. Øget vækst, innovation og 

lederudvikling gennem sparring med andre virksomheder og en ekstern konsulent som fælles tovholder.  

Det forventes at omkring 210 virksomheder får gavn af initiativet, som Vækstforum støtter med 30 mio. kr. 

Kontakt Frederikshavn Erhvervsråd for yderligere oplysninger. 

VITU 

Virksomheder i teknologisk udvikling (VITU) får ligeledes tilført yderligere midler. Målet med programmet 

er at skabe vækst gennem produkt- og produktionsudvikling samt materialeteknisk udvikling. 

Virksomheder kan få støtte til køb af ekstern viden, hvis virksomhedens produkt skal tilføres ny teknologi 

for at opnå vækst - f.eks.: 

• Virksomhedens produkt er for dyrt at fremstille. 

•  Virksomhedens produkt kan få nye  egenskaber. 

•  Økonomisk kan man få støttet ca. 45% af den samlede projektudgift.  

Det forventes at 60 virksomheder deltager i programmet i løbet af 3 år, og Vækstforum støtter initiativet 

med 10 mio. kr. 

Kontakt Frederikshavn Erhvervsråd for yderligere oplysninger. 



Nordjysk Lånefond 

Som afløser for den tidligere Mål-2 Lånefond arbejdes der i øjeblikket på at få etableret en ny regional 

lånefond, som sandsynligvis kommer til at hedde Nordjysk Lånefond. Fonden tilbyder rentelettede lån til 

iværksættere med stort potentiale samt yngre virksomheder med vækstpotentiale. Udlånspuljen bliver på 

60 mio. kr., og lånefonden adskiller sig på flere områder fra Mål-2 Lånefonden: 

 Lån forventes at kunne tilbydes til virksomheder i Region Nordjylland til finansiering af 

udviklingsaktiviteter med nyhedsmæssigt indhold eller teknologisk nyhedsværdi 

 Lån ydes med op til 50 % af projektets eksterne finansieringsbehov 

 Lånemuligheden er til rådighed til iværksættere og mindre, yngre virksomheder i Region 

Nordjylland 

 Afviklingstid for lån er op til 10 år, heraf mulighed for afdragsfrihed i første to år 

 Lån forrentes med 4 % p.a. Der er ingen gebyrer til lånefonden 

 Lånestørrelser op til 1,5 mio. kroner for opstartvirksomheder eller nystartede virksomheder og op 

til 5 mio. kroner for yngre virksomheder, der har dokumenteret deres evne til vækst og indtjening, 

og som har kapitalbehov til den fortsatte udvikling 

 Det forventes, at ansøgninger kan modtages fra cirka medio november 2009. 

Kontakt Frederikshavn Erhvervsråd for yderligere oplysninger – eller læs mere på fondens hjemmeside 

Vestdansk Iværksætterfond 

En særlig iværksætterfond etableres i samarbejde mellem Region Nordjylland, -Midtjylland og –

Syddanmark, der skal tilbyde ejerkapital til op til 20 perspektivrige, højteknologiske 

iværksættervirksomheder. Fonden får separate regionale puljer, og for Nordjylland støtter Vækstforum 

initiativet med 40 mio. kr. 

Kontakt Frederikshavn Erhvervsråd for yderligere oplysninger. 

 

 

 

 

http://www.maal2-laanefonden.dk/

