
 

 

Regler for Erhvervspulje 

 
 
Puljens størrelse: Puljen er på 100.000 kr. 

 
Formålet med Erhvervspuljen er at støtte aktiviteter, der skaber vækst, 

arbejdspladser og fremmer nye samarbejder til gavn for lokalsamfundet. 

 

Hvem kan søge: 

Puljen kan søges af virksomheder og iværksættere i Egedal Kommune. 

 
Hvad kan der søges tilskud til: 

 
● Puljen kan søges af lokale virksomheder til innovative projekter og 

partnerskaber, der understøtter vækst og fremtidig arbejdskraft i Egedal inden for 

f.eks. digitalisering, velfærds- og turismeområdet samt grøn omstilling. 
● Projekter der bidrager til løsning af udfordringer i forhold til fremtidig 

manglende arbejdskraft indenfor bl.a. velfærdsområdet og håndværksfaget. 

 

Herudover kan midlerne anvendes til at understøtte større ansøgninger til 

Erhvervsfremmebestyrelsen, her vil Erhvervsteamet være aktivt opsøgende, og med 

udgangspunkt i konkrete projektidéer, gå i dialog med virksomhederne. 

 

Der vil blive set positivt på ansøgninger, der: 

● Er nytænkende, eksperimenterende og kreative. 

● Understøtter bæredygtige samarbejder. 

● Understøtter jobskabelse I kommunen 

● Understøtter samarbejder med uddannelsesinstitutioner, som bidrager til at 

sikre fremtidens arbejdskraft. 

 
Tildelingskriterier: 

● Projektet skal bidrage til, at realisere virksomhedens eller partnerkredsens 

ambitioner om vækst, job- og værdiskabelse. 

● Projektet skal indeholde en vurdering af om puljemidlerne reelt tilfører 

deltagerne ny og værdifuld viden, der kan kapitaliseres i form af produkter og 

services. 

 
Hvad kan der ikke søges til: 

● Der kan ikke søge tilskud til drift og vedligehold. 

● Der ydes ikke tilskud til kørsel eller andre transportudgifter i forbindelse med 

projektet. 

 
For at kunne modtage tilskud skal følgende krav være opfyldt: 

● Iværksættere og virksomheder skal have dansk CVR-nr., der er registreret 

med adresse i Egedal Kommune. 

● Ansøgere skal have afsat ressourcer til at gennemføre projektet efter puljens 

formål og den projektplan, som ansøger har udarbejdet for gennemførelsen af 

projektet. 



 

Hvordan søges der: 

Ansøgninger skal som minimum indeholde, 

● Udfyldt ansøgningsskema, som findes på kommunens hjemmeside 

● Projektbeskrivelse, herunder en beskrivelse af projektets formål, aktiviteter og 
forventede effekter. 

● Dokumentation for den samlede finansiering af projektet samt regnskab. 

● Ved projektets/arrangementets afslutning forpligter ansøger sig til at indsende 

afsluttende regnskab samt slutrapport/beskrivelse med billeddokumentation, 

som Egedal Kommune kan bruge på de sociale medier. 

 

Ansøgningsfrist: 

Der kan løbende ansøges om midler fra puljen. 

Beslutning om tildeling og afslag sker ved direkte henvendelse til ansøgerne. 

 
Kommunikation og PR 

Der skal udarbejdes en kommunikationsplan for projektet, og det skal fremgå, at 

Egedal Kommune har ydet støtte. 

 
Beløbsgrænser 

Ansøgninger vurderes i forhold til den samlede puljestørrelse. Ansøgerne kan ansøge 

andre puljer og fonde. 

 

 

 

Godkendt på Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets møde den 3. februar 2022. 


