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Indberetningsskema

vedr. kommunernes økonomiske
erhvervsengagement
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Fakta
Kommunens navn:
Evt. stempel

Navn på erhvervsprojektet/virksomheden

Engagementets start (år)

Oplysninger om virksomheden
Hvor findes virksomheden:   By                                               Bygd

Selskabsform (afkrydsningsrubrikker):
ÿ  Aktieselskab                     ÿ  ApS                            ÿ  Anden virksomhedsform, hvilken:

ÿ  Enkeltmandsvirksomhed                                          ÿ  Generationsskifte
Etableringsår (virksomhedsstart)

Antal ansatte (beskriv evt. sæsonvariationer)

Omsætning eller forventet omsætning i kr. (årligt)

Eksisterer virksomheden i dag                                   ÿ Ja                                       ÿ  Nej
Hvis nej, beskriv hvorfor

GER.nr. (Nummer i Grønlands Erhvervsregister)

Formål med kommunens engagement

Hvorfor agter kommunen at deltage i er-
hvervsprojektet ?

Sæt gerne flere krydser

Etablering af ny virksomhed
(Kun landbrugsvirksomheder

Udvikling af eksisterende virksomhed
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Tværkommunalt samarbejde
( Etablering af kommunalt fællesskab, fælleskommunal
fondsdannelse og tilsvarende konstruktioner, etableret
med henblik på at opfylde formålet i landstingsloven,
kræver forudgående godkendelse af landsstyret.)

Erhvervsudviklingsorganisation

Produktudvikling/Innovativt projekt

Andet, angiv hvilket

Hvilken type engagement og størrelse
(Forretningsplan og budget vedlægges som bilag til skemaet. En kommune må ikke forpligte
sig til en investering og garantistillelse til et projekt på mere end 350.000 kr. uden forudgåen-
de tilladelse fra Landsstyret.)

Kommunens engagement fordelt på år og
investeringstype

År:Kr. År:Kr. År:Kr.

Tegning/køb af aktier eller anparter

Garanti for lån i Finansieringsinstitut

Etableringstilskud
(Kun Landbrugsvirksomheder

Hvor længe forventer kommunen at opretholde sit engagement?
Angiv investeringstype fordelt på kr./ pr. år

Samarbejdspartnere og rådgivere i projektet/virksomheden
Virksomhedens eventuelle samarbejdspartne-
re

Virksomhedens eventuelle rådgivere

Tilknyttede konsulenter



6

Effekter af kommunens deltagelse i det erhvervsmæssige projekt
Sæt et kryds pr. spørgsmål

Ja Nej Ved ikke
Har projektet betydet, at ny virksomhed er
blevet etableret

Har projektet et udviklingsorienteret perspek-
tiv

Har projektet betydet flere arbejdspladser i
kommunen (antal)

Har projektet et eksportpotentiale

Har kommunens deltagelse i projektet skabt
grundlag for et tværkommunalt samarbejde

Var erhvervsprojektet blevet igangsat uden
kommunens deltagelse
Andet, angiv hvilke

Andre effekter
Sæt et kryds pr. spørgsmål

Ja Nej Ved ikke
Vurderes det pågældende erhvervsprojekt at
påføre øvrige næringsdrivende virksomheder i
kommunen konkurrence

Har kommunens engagement i det pågælden-
de erhvervsprojekt haft afledte effekter

Uddyb evt. de påpegede effekter
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Evt. øvrige kommentarer


