NORDJYSK LÅNEFOND
- Lån til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland
Nordjysk Lånefond yder rentelettede lån til udviklingsprojekter, med det formål at fremme udviklingen af nye innovative produkter og ydelser hos Nordjyske iværksættere og
virksomheder.
PERSPEKTIVRIGE PROJEKTER
Der ydes lån til veldefinerede og afgrænsede
udviklingsprojekter, hvad enten der er tale om
produkter eller ydelser.
Der ydes lån til analyser, design, produktudvikling,
produktionsudvikling og markedsudvikling.
MÅLGRUPPE
Målgruppen er iværksættere og virksomheder med et unikt
udviklingsprojekt, der kan skabe vækst i Nordjylland og som lever
op til følgende:

•
•
•
•

Basislån

•
•
•
•
•

Lånebeløb 300.000-5.000.000 kr.
Rente på 3 % p.a..
Afvikles på 3-5 år
Pant
8 ugers bevillingstid

Ansvarligt lån

Maks 250 ansatte
Være i etablerings, udviklings– eller vækstfasen
Have en positiv egenkapital
Kunne dokumentere vækstpotentiale

ØKONOMI
Nordjysk Lånefond medfinansiere perspektivrige
udviklingsprojekter og kan dække op til maksimum50% af
projektets samlede udviklingsomkostninger – resten af udviklingsomkostningerne skal komme fra det private pengemarked.
GENERELT

•

Der er ingen etableringsomkostninger ved
optagelse af et lån i Nordjysk Lånefond

•

Der skal være 50 % medfinansiering fra det
private pengemarked

•
•

Der stilles altid 25% solidarisk kaution fra ejere

•

Udviklingslån

Løbetid tilpasses låntype og lånebeløb. Dog altid med 1-2
års afdragsfrihed
Renter beregnes og betales kvartårligt

NÆRMERE INFORMATION
Se mere om de forskellige lånetyper, ansøgningsprocesser og
krav til ansøgning på www.nordjysklaanefond.dk eller ring på
70 27 86 66 for yderligere information.
Følg os på LinkedIn og Facebook
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Lånebeløb 300.000-5.000.000 kr.
Rente på 7,5 % p.a..
Afvikles på 3-5 år
Ingen pant
8 ugers bevillingstid

Iværksætterlån
•
•
•
•
•

Lånebeløb 50.000-500.000 kr.
Rente på 6 % p.a..
Afvikles på 3-5 år
Ingen pant
2 ugers bevillingstid

Afklaringslån
•
•
•
•
•

Lånebeløb 25.000 - 125.0000 kr.
Rente på 6 % p.a..
Afvikles på 3-5 år
Ingen pant
2 ugers bevillingstid
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