ANSØGNING VITUS HOLD 19 (ansøgningsfrist 5. oktober 2018).
1. Firma Information
Ansøgervirksomhed

A/S

Evt. navn på Moderselskab/Holdingselskab
(i tilfælde af at ansøgervirksomhed er ejet
mere end 49 %)

ApS

I/S

Personligt

Andet

Adresse

CVR:

Postnummer & by

Telefon:

Mail

Kontaktperson:

Website

Etableringsår:

Angiv antal ansatte i alt (inkl. moder- og datterselskaber)
Er der ejer- eller koncernfællesskab med andre
Antal ansatte i DK
danske eller udenlandske virksomheder?
Antal ansatte i udlandet
Ja
Nej
Total:
Hvis ja, hvilken fællesskabsform?
Oplys nedenfor med hvilke virksomheder, disses CVR-numre samt hvilken selskabsform der er tale om?
Virksomhed

CVR

Selskabsform

2. Regnskab - Tal for de tre seneste regnskabsår1
(i alt - inkl. evt. moder- og datterselskaber i ind- og udland)
2016

2017
Omsætning, i mio. kr.
Heraf eksport i %
Årets resultat før skat
Antal ansatte
Egenkapital

Se næste side

1

Har virksomheden forskudt regnskabsår, rediger da årstallene for at angive regnskabsår.
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2015

3. Information om virksomheden produkter, kunder mm.
Forretningskoncept
og produkt(er)

Kunder/Markeder

Konkurrenter

Eksporterfaringer
(markeder / omsætning.)

4. Mål med deltagelse i VITUS
Projektets fokus og
målmarked

Forventede resultater

5. Accept af gældende retningslinjer for deltagelse (sæt kryds)
Tro og love: Ifølge lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, §7,
stk. 1, gælder: ”Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i
forbindelse med en ansøgning om tilskud afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.”
Undertegnede, der er ansat i og bemyndiget af ovenstående virksomhed til at ansøge
om deltagelse i Vitusprogrammet, erklærer på tro og love, at anførte oplysninger oven
for er korrekte. Endvidere bekræftes det, at virksomheden er bekendt med EU’s de minimis-regel og overholder disse. Grundliggende oplysninger om de minimis kan fås i
VITUS retningslinjer på vitus.um.dk. Reglerne er yderligere og udførligt beskrevet på:
Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.
Undertegnede bekræfter desuden at have læst og være indforstået med retningslinjerne
for deltagelse i VITUS-programmet. Disse kan findes på vitus.um.dk.

Underskreven ansøgningen sendes pr. e-mail til vitus@um.dk:

Dato:

Underskrift
og stempel:
01052018
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