INDUSTRI & ANLÆG

FÅ TILSKUD TIL
“DIGITALE VEJE
TIL VÆKST”

FÅ OP TIL 72.000 KR. (EX MOMS) TIL EN KOMPETENT
RÅDGIVER DER SPARRER MED DIG OM HVILKE DIGITALE
LØSNINGER, DER KAN SKABE VÆKST I DIN VIRKSOMHED.
HVORFOR DIGITALISERING?
Digitalisering og automatisering giver vækst og
konkurrencefordele – det siger alle erfaringer. Derfor tror
vi på, at digitaliseringen er en oplagt mulighed for at
skabe større vækst i virksomhederne på Lolland-Falster.
HVORFOR DELTAGE?
Vi mener at alle virksomheder skal have mulighed
for, at optimere sin forretning digitalt. Derfor vil
omkostningerne til udvikling af en vækstplan, blive
dækket ved afslutningen af projektet.
Hvis du enten er usikker på, hvad der kan digitaliseres i din
virksomhed, eller på hvordan du skal gribe processen an, kan
vi hjælpe dig med at lave en konkret vækstplan.
DIT FORLØB
1. Deltagelse: Virksomhedsoplysningerne gennemgås
af konsulenten for at sikre, at du lever op til projektets krav,
om branchekategori og virksomhedsstørrelse. Derudover
vurderes virksomhedens økonomiske muligheder
og potentiale for vækst, gennem digitalisering og
automatisering.

Partnerkreds:

2. Rådgivning og sparring: Det næste skridt er at du
vælger en rådgiver, som du mener, er den rette for din
virksomhed. På projektets hjemmeside findes en liste
med private rådgivere, der har forskellige branche- og
digitaliseringsområder, men du har også mulighed for, at
bringe en rådgiver ind i samarbejdet.
3. Vækstplan: Rådgiveren udvikler, på baggrund af jeres
sparring, en vækstplan til jer, med fokus på løsninger
og vækst via digitalisering. Vækstplanen er central i
projektets formål og finansiering, og skal derfor være
uddybende og følge projektets anvisninger.
4. Godkendelse og afslutning: Den digitale vækstplan
godkendes af virksomhed og projektpartnere, og projektet
afsluttes.
5. Implementering: Efterfølgende skal I arbejde med
implementering af vækstplanen, og omsætte de konkrete
anbefalinger til aktiviteter og værdi.
Læs mere om hvilke virksomheder der kan
deltage i projektet på www.digitalvækst.dk.
Ved spørgsmål kontakt Mads Stærk på
2324 4521 eller mst@businesslf.dk

