
 

Inden du søger … 
… om deltagelse i Rethink Business 4 - Cirkulær forretningsudvikling, hold 3 for iværksættere er der en række forhold vi 

beder dig tage stilling til. 

 

Er du en lille eller mellemstor virksomhed? 

For det første skal du sikre dig, at du er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) efter EU’s definition. Se faktaboksen 

til højre for de almene krav og læs nærmere her for en specificering af kravene. 

 

Selvom du er en iværksætter, kan ejerforholdet af din virksomhed have 

indflydelse på om din virksomhed kan kategoriseres som SMV.  

Derfor er det vigtigt, at du ser på ejerforholdet og om du er ejet af en større 

virksomhed helt eller delvist.  

Ejes 50% eller mere af din virksomhed af en anden virksomhed, skal alle 

dennes aktiviteter (antal ansatte, omsætning og balance) tælles med i 

beregningen af din virksomheds størrelse.  

I kan skrive under på, at I er en lille eller mellemstor virksomhed her. 

 

En iværksætter er højst 3 år gammel fra den dato hvor tilsagnet til deltagelse i dette projektet gives. Da vi først kan give 

tilsagn i september 2021, må din virksomhed senest være oprettet i oktober 2018. 

 

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed 

Projektet koncentrerer sig om iværksættere, og med afsæt i de tidligere Rethink Business projekter er fokus på midtjyske 

virksomhed iværksættere.  

Der er plads til 15 virksomheder i forløbet, der strækker sig fra oktober 2021 – juni 2022, hvoraf 10 af de deltagende 

virksomheder som udgangspunkt skal være beliggende i Region Midtjylland. Den sidste tredjedel (5 virksomheder) er 

der intet beliggenhedskrav til.  

 

Betaling, faktura og timeregistrering 

Projektet er finansieret af EU’s Fond for Regionaludvikling, som 

Lifestyle & Design Cluster administrerer på vegne af 

Erhvervsstyrelsen.  

Som iværksætter modtager I 65.000kr (ekskl. Moms) til konkret 

forretningsudvikling af netop jeres virksomhed og 

forretningsmodel. Lifestyle & Design Cluster betaler fakturaen på 

de 65.000kr., men I skal som iværksætter selv afholde momsen. 

Konkret overfører Lifestyle  & Design Cluster beløbet for faktura til 

jer ex. moms, efter vi har godkendt den faglige leverance. 

 

For at projektets økonomi kan hænge sammen, skal I registrere de 

timer I anvender i projektet. Den samlede tid I lægger i projektet, 

skal modsvare støttebeløbet (65.000kr.).  

Der benyttes i projektet en defineret standardtimesats på 250kr., hvilket betyder, at hver iværksætter skal registrere 

260 timer i projektregi på alle opgaver, der er projektrelevante (65.000kr/ 250kr = 260 timer).  

Det er hele virksomheden der samlet skal registrere 260 timer over projektets 9 måneder (oktober 2021 – juni 2022). 

Alle timeregistreringsskemaer skal være korrekt udfyldt samt dateres og underskrives med kuglepen, og afleveres 

månedligt til Lifestyle  & Design Cluster. Lifestyle & Design Cluster har skemaer, vejledninger og gode eksempler på 

timeregistreringer, som vi deler med jer og bistår jer med assistance ,når det kræves.  

 

EU’s definition af en SMV 

Beskæftiger under 250 ansatte  

 

OG 

 

Har en årlig omsætning under mio. 50€ 

ELLER 

Har en årlig samlet balance under mio. 43€ 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/erklaering_om_smv-status.pdf

