Iværksætteri i praksis

God og uproblematisk virksomhedsstart.
Få redskaber til at starte virksomhed.
På faget Iværksætteri i praksis får du viden om lovgivning, selskabsformer, moms,
skatteforhold og finansieringsmuligheder.
Du lærer at udarbejde et resultat og likviditetsbudget, at udarbejde og vurdere en
forretningsplan samt lave et forretningskoncept, der kan skabe fremtidig vækst for din
virksomhed.
Du får værdifulde idéer til opbygning af en hjemmeside og til at placere den bedre i
søgeresultaterne på diverse søgemaskiner, og du lærer hvordan du kan benytte dig af
rådgivere og at etablere et værdifuldt netværk.

Du får viden om:
Iværksætteri og innovation
Forretningsideen og produktet
Ideudvikling og kreativ tænkning
Forretningsplanen
Immaterialret
Moms og skatteforhold
Finansiering og økonomi
Salg og kundeforståelse
Rollen som selvstændig
Markedsføring og visuel identitet

Adgangskrav
Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring.

Økonomi og tilskud
Hvis du er over 25 år, i job og vil efteruddanne dig sideløbende med dit arbejde kan du evt.
søge Statens Voksenuddannelsesstøtte.
Perioden med SVU til uddannelse er 40 uger. Du kan få SVU i mindst en og højst 40 uger
omregnet til heltid.
Betingelsen er, at du som ansat eller selvstændig har haft 26 ugers beskæftigelse på din
nuværende arbejdsplads. Fleksjob, skånejob og servicejob tæller også med. Det samme gør
perioder, hvor du har modtaget SVU eller VEU-godtgørelse.
Tidligere udbetalt SVU kan trække fra i de 40 uger, du højst kan få SVU i.
Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU, hvis du i forvejen har en videregående
uddannelse.
Du kan læse mere om økonomi og tilskud her
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