
ANSØGNINGSSKEMA 

Investeringspulje for Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme
2014

Ansøgningsfrist mandag d. 28. april 2014 kl. 12
Ansøgning sendes til lokaldemokrati@gribskov.dk

Ansøger:
(forening eller virksomhed) ICIS CENTER/ Fond

Kontaktperson:
Karen Blincoe

Adresse:

Fra 1. maj 2014:

Petersborgvej 2 , Villingerød, 3120 Dronningmølle

Indtil 1. maj: Bregnevej 4, 3100 Hornbæk

Telefon:
49794363/26361344

Email:
blincoe@iciscenter.org

Foreningens/virksomhedens 
CVR nr:
(CVR nr. kan ansøges via 
www.webreg.dk)

CVR. nr: 26 37 64 67

Formål med projektet:
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

Formålet med projektet er at udvikle små og 
mellemstore virksomheder inden for den kreative sektor i
Gribskov Kommune og give dem viden og praktiske 
værktøjer inden for områder som bæredygtighed, 
forretningsudvikling, innovation, ledelsesudvikling, 
oprettelse af kompetenceklynger og/eller netværk, samt 
udvikle evnen til samarbejde.

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?) Projektet er tænkt som et udviklingsforløb for 10-12 

virksomheder fordelt over fire måneder ( september – 

mailto:lokaldemokrati@gribskov.dk


december 2014 ), baseret på fire moduler – hver især 
centreret omkring en én-dags workshop samt opfølgning 
i form af opgaver mellem de fire fysiske møder og 
mulighed for individuelle konsultationer.   

MODULERNE: 
 
M 1: INTRODUKTION OG BÆREDYGTIGHED – 
GRUNDLÆGGENDE BEGREBSFORSTÅELSE OG RELEVANS
I EN SMV KONTEKST 
 
M 2: METODISKE TILGANGE TIL PRODUKT- OG 
FORRETNINGSUDVIKLING
 
M 3: STRATEGISK REALITY-CHECK
 
M 4: FRA VIDEN OG FORSTÅELSE TIL BÆREDYGTIG 
FORRETNINGSPLAN

Programmet er funderet på et holistisk karriere- og 
livssyn, innovativ forretningsudvikling og know-how og 
bliver leveret med opdaterede undervisningsmetoder og 
processer, med henblik på at give virksomhederne en 
bæredygtig virksomhedsprofil, en øget omsætning,  samt
en øget arbejds- og livsglæde.

Programmet er erfaringsbaseret.

Målgruppe:

Projektets målgruppe er små og mellemstore 
virksomheder inden for den kreative sektor i Gribskov 
Kommune: designere, arkitekter, spiludviklere, IT, 
reklamebureauer, formidlere af kunstarter som film, 
teater og dans, samt udstillingssteder og gallerier, 
virksomheder inden for forlagsdrift og virksomheder med
fokus på kreative processer, facilitering og visualisering.

Medvirkende:
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

ICIS CENTER og THREE POINT ZERO

(Se projektledernes CV'er i den vedhæftede PDF.)

Tids- og handleplan:
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Projektet er et udviklingsforløb for 10-12 virksomheder 
på fire moduler, fordelt over fire måneder (september – 
december 2014) inklusiv mellemliggende individuelle 
konsultationer. 

Der søges til hele forløbsperioden.



Sted og fysisk placering:
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

Forløbene afholdes på en egnet kursusvirksomhed i 
Gribskov Kommune, enten Helenekilde, Gilleleje 
Badehotel eller Hedehusene.

Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning
om andre tilbudsgivere)

 

Det ansøgte beløb er:                              DKK 211.500

Ved egenbetaling; DKK 3.000 per deltager DKK 36.000

Netto ved eventuel egenbetaling DKK 175.500

Dato:                              23. april 2014

Underskrift af 
tilskudsansvarlig:
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler)

                      

                       Karen Sofie Blincoe


