Kære Mikrolåner

I forbindelse med din deltagelse i Mikrolånsprojektet er du bl.a. blevet bevilget støtte i form af tilskud til
forsørgelse, til etablering af din virksomhed jvf. Aktivlovens §§ 46, 65 stk. 3.
Tilskuddet gives til forsørgelsen, normalt op til 6 måneder, men med mulighed for forlængelse. Da du har
modtaget tilskuddet siden XX, vil tilskuddet ophøre fra XX, hvis ikke du vurderes til at få forlænget din
periode.
En forlængelse er ikke relevant, hvis du kan forsørge dig selv gennem din virksomhed.
Hvis ikke perioden forlænges og du tidligere var på kontanthjælp, skal virksomheden lukkes, hvis du igen vil
søge om kontanthjælp.
Vi skal derfor sammen med dig vurdere, om du kan få forlænget perioden med tilskud til forsørgelse.
Til brug for vurderingen vil vi bede dig udfylde skemaet på næste side. Husk at tilskud til forsørgelse er givet
for at støtte dig i etableringen og konsolidering af din virksomhed. En forlængelse af tilskud til forsørgelse
skal derfor være relevant for etableringen og/eller konsolideringen af virksomheden, og kan ikke gives af
personlige årsager. En forlængelse kan samtidig kun gives, hvis det vurderes, at en forlængelse af tilskud til
forsørgelse har en afgørende betydning for den fortsatte etablering/konsolidering af virksomheden.
På netværksdagen den XX vil du få mulighed for at arbejde med spørgsmål 3 og 4 i skemaet. Vi vil bede dig
om inden da at besvare skemaets to første spørgsmål.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte XX.

De bedste hilsner

Navn:
1. Jeg ønsker at få forlænget perioden med tilskud til forsørgelse. Sæt kryds:
Ja
Nej
Hvis du har svaret nej til ovenstående, skal nedenstående spørgsmål ikke besvares
2. Hvorfor har din virksomhed brug for en forlængelse?:

3. Hvor er din virksomhed, når forlængelsesperioden er slut?:

4. Hvilke handlinger vil føre dig der til? (handlingsplan)
Beskriv de realistiske handlinger, du skal foretage dig, som gør, at der har været væsentlige fremskridt i
etableringen og konsolideringen af virksomheden i forlængelsesperioden.

