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VELFÆRDSTEKNOLOGISK VÆKSTLØFT

Skab nye vækstmuligheder
for din virksomhed med
en strategiplan
Få op til 55.000 kr. i medfinansiering til en skræddersyet strategiplan for hele
eller en del af din virksomhed inden for sundheds- og velfærdsløsninger.

Skab nye vækstmuligheder for din
virksomhed med en strategiplan
Erhvervshus Fyn og Welfare Tech tilbyder virksomheder
med vækstpotentiale medfinansiering til at få udarbejdet
en strategiplan, der kan give det nødvendige boost til at
realisere potentialet.
ER DIN VIRKSOMHED EN AF DEM?
Kravet er, at I arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger, har ambitioner om at skabe vækst inden for dette
område eller er underleverandør til branchen.
Gennem fælles dialog og kortlægning af jeres virksomhed
vurderer vi potentialerne og barriererne for vækst. Viser
det sig, at I har et uforløst vækstpotentiale, står vi klar
med medfinansiering på op til 55.000 kr. til køb af ekstern
konsulenthjælp til udarbejdelse af en strategiplan. Strategiplanen kan være for hele virksomheden. Det kan også
være for en del af virksomheden, for eksempel en plan for
digital markedsføring, optimering af produktion eller en
plan for finansiering.
JERES GEVINST ER KLAR
I får en strategiplan, der er skræddersyet til jeres virksomhed og klar til implementering, så I hurtigt kan tage
næste skridt op ad vækststigen. Undervejs får I rådgivning
og professionel sparring på jeres forretning fra en ekstern
konsulent, som I selv vælger.

TRE TRIN – SÅ ER DU I GANG!
Er I interesseret i et Velfærdsteknologisk Vækstløft
retter I henvendelse til projektleder Michael Larsen,
Erhvervshus Fyn, T. 40 46 91 02, lmla@ehfyn.dk eller
projektkonsulent Eigil Pedersen, Erhvervshus Fyn,
T. 31 63 69 13, eip@ehfyn.dk
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Er der grobund for vækst i virksomheden, betaler I
5.000 kr. for opstart af projektet.
I retter henvendelse til en ekstern konsulent og indkøber bistand på markedsvilkår.
I får herefter refunderet 50% af omkostningerne,
dog max 55.000 kr.

Tilbuddet er rettet mod små og mellemstore virksomheder
fra hele landet, som arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger eller er underleverandør til branchen.
Projektet ’Velfærdsteknologisk Vækstløft’ er finansieret af
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og private partnere. Programmet løber til og med september 2020.

JERES BIDRAG TIL SUCCES
Det koster 5.000 kr. at deltage, som engangsbeløb. Herefter betaler I for udarbejdelse af strategiplanen, og får
refunderet 50% af omkostningerne, dog maksimalt kr.
55.000 kr. Dvs. køber I konsulenthjælp for 110.000, får I
refunderet 55.000 kr.
Undervejs skal I være klar til at investere tid og ressourcer
og give oplysninger om jeres virksomhed, som den eksterne konsulent har brug for, for at kunne skræddersy en
strategiplan målrettet jeres behov.

Vi er klar til at hjælpe dig i gang
Vil du høre mere om Velfærdsteknologisk Vækstløft, og hvordan projektet kan hjælpe din virksomhed, er du
velkommen til at kontakte projektleder Michael Larsen, Erhvervshus Fyn, T. 40 46 91 02, lmla@ehfyn.dk eller
projektkonsulent Eigil Pedersen, Erhvervshus Fyn, T. 31 63 69 13, eip@ehfyn.dk
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