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Lånebevilling

Afklaringslån

Udviklingslån

Iværksætterlån

Basis udviklingslån

Dialogmøde

Låneansøgning

Der afholdes løbende dialogmøder med den
potentielle låntager og eventuelle rådgivere.

Der afholdes løbende dialogmøder med den
potentielle låntager og eventuelle rådgivere.

Der afholdes løbende dialogmøder med den
potentielle låntager og eventuelle rådgivere.

Dette for at rådgive om lånemulighederne via
Nordjysk Lånefond og vurdere om eventuelt
forprojekt vurderes låneberettiget.

Dette for at rådgive om lånemulighederne via
Nordjysk Lånefond og vurdere om eventuelt
udviklingsprojekt vurderes låneberettiget.

Dette for at rådgive om lånemulighederne via
Nordjysk Lånefond og vurdere om eventuelt
udviklingsprojekt vurderes låneberettiget.

Låneansøgningsskema til afklaringslån udfyldes.

Lånesøgningsskema til iværksætterlån udfyldes

Låneansøgningsskema til udviklingslån udfyldes

Skemaet fokuserer på følgende:

Skemaet fokuserer på følgende:

Skemaet fokuserer på følgende:

•
•
•
•
•

Låntager og reel ejerkreds
Forretningsideen med fokus på produkt/ydelse,
marked, teknologi og indtjeningspotentiale
Forprojektet med fokus på formål, aktiviteter og
projektbudget
Økonomi status
Forventet medfinansiering

Skemaet indeholder endvidere:
•
•

SMV erklæring og
De minimis erklæring

Ansøgningen indsendes pr. mail til
info@nordjysklaanefond.dk
Der vedlægges
•

Udtalelse fra Erhvervsfremmeaktør.

•
•
•
•
•

Låntager og reel ejerkreds
Forretningsideen med fokus på produkt/ydelse,
marked, teknologi, leverancekæde og
indtjeningspotentiale
Udviklingsprojektet med fokus på formål,
aktiviteter, faseopdelt projektbudget og
udbetalingsplan.
Økonomisk status og forventninger
Forventet medfinansiering

Skemaet indeholder endvidere:
•
•

•
•

•
•
•

SMV erklæring og
De minimis erklæring

Låntager, reel ejerkreds og ledelse med fokus på
såvel teoretiske, faglige som ledelsesmæssige
kompetencer
Forretningsideen med detaljeret fokus på
produkt/ydelse, marked, teknologi,
leverancekæde, forretningsmodel og
indtjeningspotentiale
Udviklingsprojektet med fokus på formål,
aktiviteter, tidsplan. faseopdelt projektbudget og
risici.
Økonomisk status og forventninger
Forventet medfinansiering

Skemaet indeholder endvidere:

Ansøgningen indsendes pr. mail til
info@nordjysklaanefond.dk

•
•

Der vedlægges:
•
•
•

Bekræftelse

Ansvarligt udviklingslån

SMV erklæring og
De minimis erklæring

Ansøgningen indsendes pr. mail til
info@nordjysklaanefond.dk

Udtalelse fra Erhvervsfremmeaktør.
CV’ere for reelle ejere og ledelse
Eventuel forretningsplan.

Der vedlægges:
•
•
•
•

Udtalelse fra Erhvervsfremmeaktør.
CV’ere for reelle ejere og ledelse
Forretningsplan
Budgetter for de kommende år

Efter kontrol af om ansøgningen opfylder formalia
bekræftes modtagelse pr. mail.

Efter kontrol af om ansøgningen opfylder formalia
bekræftes modtagelse pr. mail.

Efter kontrol af om ansøgningen opfylder formalia
bekræftes modtagelse pr. mail.

I samme forbindelse fremsendes lånansøgning, SMV
erklæring og De minimis erklæring til digital
underskrift af låntager.

I samme forbindelse fremsendes lånansøgning,
SMV erklæring og De minimis erklæring til digital
underskrift af låntager.

I samme forbindelse fremsendes lånansøgning, SMV
erklæring og De minimis erklæring til digital
underskrift af låntager.
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Lånebevilling

Afklaringslån

Udviklingslån

Iværksætterlån

Basis udviklingslån

Afklaringsmøde

Ansvarligt udviklingslån

Såfremt der ikke tidligere har været afholdt
dialogmøde med den potentielle låntager og dennes
eventuelle rådgivere afholdes afklaringsmøde med
låntager.

Såfremt der ikke tidligere har været afholdt
dialogmøde med den potentielle låntager og
dennes eventuelle rådgivere afholdes
afklaringsmøde med låntager.

Såfremt der ikke tidligere har været afholdt
dialogmøde med den potentielle låntager og dennes
eventuelle rådgivere og samarbejdspartnere afholdes
afklaringsmøde.

Såfremt der afklares forhold som ikke fremgår af
låneansøgning anføres oplysningerne i
afklaringsnotatet.

Såfremt der afklares forhold som ikke fremgår af
låneansøgning anføres oplysningerne i
afklaringsnotatet.

Afhængig af behovet afholdes yderligere
afklaringsmøder. Dette med det formål at sikre et
optimalt udviklingsprojekt og en optimal
låneindstilling.
Afklarede forhold indarbejdes i låneindstilling.

Screeningsmøde

Ingen

Ingen

Der afholdes Screeningsmøde med Væksthus
Nordjylland eller anden relevant aktør. Med basis heri
udarbejdes Screeningsnotat der belyser:
•
•
•
•

Lånebevilling

Lånetilbud

Marked
Teknologitilgang
Viden og ressourcer og
Nyhedsværdi

Afklaringslån bevilges af operatøren i samarbejdet
med et bestyrelsesmedlem.

Afklaringslån bevilges af operatøren i samarbejdet
med et bestyrelsesmedlem.

Udviklingslån bevilges af bestyrelsen for Nordjysk
Lånefond.

Lånet bevilges med basis i modtaget låneansøgning
kombineret, eventuelt afklaringsnotat og udkast til
lånetilbud. Dette efter dialog mellem operatøren og
bestyrelsesmedlemmet.

Lånet bevilges med basis i modtaget låneansøgning
kombineret med eventuelt afklaringsnotat og
udkast til lånetilbud. Dette efter dialog mellem
operatøren og bestyrelsesmedlemmet.

Dette efter låneindstilling udarbejdet af operatøren
der bl.a. indeholder oplæg til særlige lånevilkår.

På efterfølgende ordinært bestyrelsesmøde
orienteres bestyrelsen skriftligt om de bevilgende
lån.

På efterfølgende ordinært bestyrelsesmøde
orienteres bestyrelsen skriftligt om de bevilgende
lån.

Efter bevilling udstedes lånetilbud til låntager.

Efter bevilling udstedes lånetilbud til låntager.

Lånetilbuddet underskrives digitalt af operatøren på
vegne af Nordjysk Lånefond samtidig med at
låntager anmodes om digital accept heraf.

Lånetilbuddet underskrives digitalt af operatøren
på vegne af Nordjysk Lånefond samtidig med at
låntager anmodes om digital accept heraf.

Nordjysk Lånefond
Erhvervsdrivende fond
CVR-nr.: DK-31 36 85 29

Efter bevilling udstedes lånetilbud til låntager. Heri
overføres særlige lånevilkår godkendt af bestyrelsen.
Lånetilbuddet underskrives digitalt af operatøren på
vegne af Nordjysk Lånefond samtidig med at låntager
og revisor anmodes om digital accept heraf.
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Lånebevilling

Afklaringslån

Udviklingslån

Iværksætterlån

Basis udviklingslån

Acceptbrev

Ansvarligt udviklingslån

Når lånetilbud er accepteret af låntager, fremsendes
acceptbrev til låntager vedlagt udbetalingsanmodning.

Når lånetilbud er accepteret af låntager,
fremsendes acceptbrev til låntager vedlagt
udbetalings-anmodninger.

Når lånetilbud er accepteret af låntager, fremsendes
acceptbrev til låntager vedlagt
udbetalingsanmodninger.

Samtidigt rundsendes følgende dokumenter til digital
underskrift:

Samtidigt rundsendes følgende dokumenter til
digital underskrift:

Samtidigt rundsendes følgende dokumenter til digital
underskrift:

•

Kautionserklæring (Fælles)

•

Kautionserklæring (Fælles)

•

Eventuelle tilbagetrædelseserklæringer

•

Eventuelle tilbagetrædelseserklæringer

•

Kautionserklæring
(Fælles)

•

Kautionserklæring
(Fælles)

•

Eventuelle
tilbagetrædelseserklæringer

•

Eventuelle
tilbagetrædelseserklæringer

•

Interkreditoraftaler

Endelig anmodes
låntager om at sikre
tinglysning af pant.

Udbetalingsanmodning

Udbetalingsanmodning vedlægges projektregnskab
inklusiv dokumentation for afholdte og betalte
omkostninger.

Udbetalingsanmodninger vedlægges
projektregnskab inklusiv dokumentation for
afholdte og betalte omkostninger.

Udbetalingsanmodninger vedlægges projektregnskab
og revisorerklæring.

Udbetalingsbrev

Efter kontrol af udbetaling og opfyldelse af
lånebetingelserne udstedes udbetalingsbrev der
vedlægges gældsbrev.

Efter kontrol af udbetaling og opfyldelse af
lånebetingelserne udstedes udbetalingsbrev der
vedlægges gældsbrev.

Efter kontrol af udbetaling og opfyldelse af
lånebetingelserne udstedes udbetalingsbrev der
vedlægges gældsbrev.

Gældsbrev underskrives digitalt af låntager.

Gældsbrev underskrives digitalt af låntager.

Gældsbrev underskrives digitalt af låntager.
Ved ansvarligt lån
indeholder gældsbrevet
passus om at lånet står
tilbage fra anden gæld.
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