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Ansøgningsskema
BLIV:DIGITAL
Dette skema er til din egen, interne brug. Hvis du vil indsende en ansøning,
bedes du gøre det online via SMV:Digital
Information
Alle felter med en * skal udfyldes.
Inden du kan påbegynde ansøgning om medﬁnansiering i BLIV:DIGITAL, bedes du udfylde følgende stamoplysninger.

1. Virksomhedens stamdata
Virksomhedsnavn hentet fra Virk.dk*
Virksonhedsnavn*
P-nr*

Branchekode*

Branche*

Hjemmeside
Adresse*
Postnummer*
Region*

By*
Kommune*

2. Kontaktperson
Fornavn*

Efternavn*

E-mailadresse*
Telefon*

Mobil*
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Angiv om du er tegningsberettiget*
Se venligst infoboks for hjælp.

□ Ja, jeg er en af virksomhedens flere tegningsberettigede
□ Nej, jeg er ikke virksomhedens tegningsberettigede
□
Ja, jeg er virksomhedens eneste tegningsberettigede

Evt. tilknyttet konsulent i dit regionale erhvervshus
Inden du udfylder resten af Ansningen , opfordrer vi til at tage kontakt til
dit lokale Erhvervshus – se kontaktinformation i info-boksen til hr e.

Beskrivelse af jeres virksomhed, historik,
økonomi m.m. (maks. 1.000 tegn)*

Information
Alle felter markeret med * skal udfyldes.
Tegningsberettigede
Hvis der er flere tegningsberettigede eller
du ikke er den tegningsberettigede, skal
du uploade prokura/fuldmagt senere i
fanen ”bilag”.
Virksomhedens tegningsregel kan ses i
CVR-registreret.
Kontaktinformation – Erhvervshusene
Erhvervshus Fyn
Eigil Pedersen, eip@ehfyn.dk,
tlf. 3163 6913
Erhvervshus Midtjylland
Klaus Hall, kh@erhvervshusmidtjylland.dk,
tlf. 4035 7999
Erhvervshus Nordjylland
Casper Gerner Mikkelsen, cgm@ehnj.dk,
tlf. 4088 8876
Erhvervshus Sjælland
Mikael P. Jespersen, mpj@ehsj.dk,
tlf. 5372 7100
Erhvervshus Hovedstaden
Jan Bertholdt Hansen, jbh@ehhs.dk,
tlf. 4188 6609
Erhvervshus Sydjylland
Peter Lind, pel@ehsyd,
tlf. 3118 8003

Beskriv virksomhedens digitale udfordringer (maks. 1.000 tegn)*
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Hvordan vil en godkendelse påvirke jeres forretning? (200 til 1.300 tegn)*
Hvad forventer I af økonomiske gevinster, samt andre gevinster gennem deltagelse i BLIV:DIGITAL? Ved bedømelse af
ansøgningen lægges især vægt på opnåelse af produktivitetsgevinster.

OPGAVEBESKRIVELSE
Deﬁnition af opgave (maks. 1.000 tegn)*
Beskriv kort, hvad du vil bede om tilbud på fra udvalgte rådgivere. Opgaven kan bestå af fx coaching, sparring og/eller
sidemandsoplæring. Angiv i punktform hvilke ydelser i vil bede om tilbud på – se info-boks s. 2. for uddybning.

BUDGET FOR PROJEKTET
Deﬁnition af opgave (maks. 1.000 tegn)*
Ansøgt beløb (op til 100.000 kr. hvoraf I får dækket 50% af dette)
Anf r egnskabstal for nedenstående regnskabsår*
År
Forrige
Sidste
Indeværende

Omsætning (tkr)

Heraf eksport (%)

Antal ansatte

