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ANSØGNINGSSKEMA 
for 

 

 
Ansøger 

 

Alle oplysninger i dette skema behandles fortroligt 

 

 

 

Ansøgningsskemaet må gerne bilægges yderligere materiale (eks. allerede udarbejdede forretningsplaner, 

bilag, artikler mv.), men ansøgningsskemaet skal udfyldes så fyldestgørende, at det kan stå alene i behand-

lingen af ansøgningen.  

Uklarheder og manglende oplysninger vil føre til, at ansøgningen enten afvises eller sendes tilbage til yder-

ligere uddybning.    

Ansøgning indsendes imellem 1. – 31. januar til kontakt@erhvervhjoerring.dk  

 
For at kunne deltage i DYNAMIC STARTUP CHALLENGE, skal du kunne svar Ja på følgende:  
 

Har du læst reglerne for DYNAMIC STARTUP CHALLENGE  

(se www.erhvervhjoerring.dk/dynamic-start-up-challenge) og kan du acceptere disse? _______________ 

 

DATO: ________ ANSØGERS UNDERSKRIFT: ____________________________________ 
 

mailto:kontakt@erhvervhjoerring.dk
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Er din virksomhed allerede etableret eller er du på idéstadiet? Udfyld kun den del, der vedrør dig! 

1. STAMDATA IVÆRKSÆTTERE MED ETABLERET VIRKSOMHED: 

2. STAMDATA IVÆRKSÆTTERE PÅ IDÉSTADIET: 

Virksomhed:     A/S 

 ApS       

  I/S      

 Personligt 

Andet:   

Adresse:     

Postnummer/By:   

www 

 Virksomheden er etableret i Hjørring Kommune 

CVR:     Kontaktperson:   

Stiftelsesdato: Mail: 

Branche: Mobil: 

Indehaver(e):  

Navn:                               Adresse: 

 

Navn:                               Adresse: 

 

Navn:                               Adresse: 

 

Ejere med 25 % ejerskab eller mere:  

Navn:  

 

Navn:  

 

Navn:  

Navn (kontaktperson, hvis I er flere):   

Adresse:     

Postnummer/By:   

Mail: 

Mobil: 

 Planlægger at stifte virksomhed i Hjørring Kommune  

Branche: 

Forventet stiftelsesdato: 
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3. FORRETNINGSGRUNDLAG: 

KORT INTRODUKTION - MAX. 200 ORD 

• Beskriv kort din forretningsidé. 
 

KUNDER OG MARKEDSPOTENTIALE – MAX 1/2 SIDE 

• Beskriv, hvilket behov du dækker med dit produkt eller ydelse. Er behovet dokumenteret?  

• Hvem er din målgruppe og har du foretaget en segmentering?  

• Hvor stort er markedet? 
 

PRODUKTET/ YDELSEN – MAX 1/2 SIDE 

• Hvordan løser du behovet ved dit produkt eller ydelse og hvordan skaber det værdi for kunden?  

• Hvordan er produktet/ ydelsen nyskabende og unikt? 

• Er det beskyttet med patent, varemærke eller copyright? 
 

KONKURRENTERNE - MAX 1/2 SIDE 

• Findes der konkurrerende løsninger på markedet? 

• Hvordan er dit produkt eller ydelse konkurrencedygtigt?  
 

FINANSIERINGSBEHOV – MAX 1/2 SIDE 

• Har du brug for ekstern kapital?/ Hvilke overvejelser har du i den forbindelse?  
 

KOMPETENCER – MAX 1/4 SIDE 

• Beskriv dine egne (og dine eventuelle partneres) kompetencer og erfaringer i forhold til realisering 

af dine vækstplaner.  

Eventuelle partnere: 

Navn:                               Adresse: 

 

Navn:                               Adresse: 

 

 

Navn:                               Adresse: 

 

Navn:                               Adresse: 
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4. VÆKSTAMBITIONER 

MAX 1/4 SIDE 

• Beskriv, hvorledes din virksomheds udvikling kan føre til stigende omsætning og mulighed for 

ansættelse af medarbejdere.  

• Hvordan kan en præmie fra DYNAMIC STARTUP CHALLENGE medvirke til denne vækst? 
 

EFFEKTSKEMA 

 

FORVENTET BUDGET 2023 2024 2025 

Omsætning    

Vareforbrug    

Dækningsbidrag/BA    

Gager    

Øvrige omkostninger    

Resultat    

Eksport i % af oms.    

Anlægsinvesteringer    

Antal ansatte    

 

 

 


