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DET VIRKER!
Tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at vejledte virksomheder hos Væksthus Midtjylland på toårig sigt har haft en
vækst på 16,2% i beskæftigelsen, 14,9% i omsætningen og 20,5% i eksporten – eller knap 800 flere jobs, kr. 1,3
mia. mere i omsætning og kr. 430 mio. mere i eksport på to år.
(Erhvervsstyrelsen: National aftale for væksthusene 2014. Opgørelse af resultatmål. Marts 2015)
Vi tør derfor godt konstatere, at indsatsen virker!

Dette ikke mindst set i lyset af, at væksten hos vejledte virksomheder er op til 14 procent højere end
hos sammenlignelige virksomheder. Konkret betyder det, at Væksthus Midtjyllands målopfyldelse i
2014 blev den højeste i Væksthusenes historie.
Vi er stolte over, at vi hvert år kan tilbyde et stort
antal midtjyske virksomheder at bistå dem i at
udleve deres vækstambitioner. Det fremmer
mulighederne for at skabe flere arbejdspladser og
højere økonomisk aktivitet til gavn for både virksomhederne selv og samfundet.

Tak til virksomhederne og samarbejdspartnerne
(kommunerne, Vækstforum for Region Midtjylland,
den lokale erhvervsservice og de mange private
rådgivere m. fl.), som bidrog til at gøre 2014 til et
endnu et godt år. Vi vil gøre vores bedste for også i
fremtiden at kunne leve op til midtjyske vækstorienterede virksomheders tillid.
God læselyst!
Søren Olesen, Bestyrelsesformand
Erik Krarup, Direktør
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Vækstkortlægninger
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BERETNING OM VÆKST...
IMIDT-EFFEKTEN
På imidt.dk har vi samlet mange spændende beretninger om vækst. imidt-effekten kalder vi dem. Du
kan finde eksempler fra alle kommuner i region Midtjylland.
Se for eksempel videoerne med virksomheder, der har oplevet imidt-effekten:

165

HR Solutions i Favrskov fik en vellykket entré på det australske marked
Prodan i Randers skabte en professionel salgsorganisation
NAGA i Horsens fik fat i nye eksportmarkeder
ACO Funki i Herning og Animal Care i Viborg blev samarbejdspartnere efter et markedsbesøg
Find flere virksomheder, der har oplevet imidt-effekten, på www.imidt.dk.
I 2014 kortlagde Væksthus Midtjylland vækstpotentiale for 1.233 iværksættere og virksomheder i
region Midtjylland. Vækstkortlægningerne førte til 512 individuelle bevillinger af medfinansiering og
165 deltagere i kollektive forløb i regi af de regionale midtjyske programmer.
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EFFEKTTAL:

DER SKABES VÆKST
I Væksthus Midtjylland arbejder vi for at skabe mere vækst for
iværksættere og virksomheder i regionen.

1 årig sigt
2 årig sigt
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1 årig sigt

300
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Kr. 1.060.000.000
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i meromsætning

i mereksport

KAPITALTAL:

Kr. 146 MIO.

I 2011 lancerede
Erhvervsstyrelsen, efter
midtjysk forbillede, en
national kapitalcoach
ordning. Nye tal viser, at
ordningen på landsplan har
skaffet mere end kr. 375 mio.
til de cirka 90 deltagende
virksomheder.

Vi er glade for, at så mange midtjyske virksomheder både har
lyst til, mod på og evne til at indfri deres vækstambitioner.
Og der er gang i væksten i det midtjyske. Der skabes vækst;
både målt på stigninger i beskæftigelsen, virksomhedernes
omsætning og eksport.
Erhvervsstyrelsens opgørelse af Væksthusenes præstationer
i 2014 viser, at vejledte virksomheder i Væksthus Midtjylland
efter et år havde en vækst på 300 jobs, kr. 1,06 mia. i omsætningen og kr. 390 mio. i eksporten – det kan man vist godt
betegne som flotte resultater. På toårig sigt er tallene 799
flere jobs, kr. 1,3 mia. mere i omsætning og kr. 430 mio. i mere
eksport. Den midtjyske indsats virker, og vi er meget stolte af,
at vi har mulighed for at hjælpe mange midtjyske iværksættere og virksomheder med deres vækstproces.

Midtjyske virksomheder
indtager med kr. 146 mio.
i aftaget finansiering
topplaceringen som den
region, hvor der er rejst
flest penge via ordningen.
De kr. 146 mio. er fordelt
på 30 virksomheder.
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VÆKSTUNIVERSET
Det midtjyske Vækstunivers viser vejen.
I april 2013 vedtog KKR Midtjylland og Vækstforum for Region Midtjylland “Det midtjyske Vækstunivers”
(imidt). Formålet var at skabe en fælles strategisk ramme for den udførende erhvervsserviceindsats og
herunder grundlaget for en mere fokuseret investering af de regionale vækstmidler.
Det midtjyske Vækstunivers bygger på fire søjler: Vækstpotentiale, medfinansiering, vejledning og vækstværktøjer. I 2014 blev følgende gennemført for at omsætte strategien til virkelighed:

VÆKSTPOTENTIALE
Med henblik på at sikre størst mulig overensstemmelse mellem
vejledte virksomheders vækstpotentiale og tilbuddene i Det midtjyske
Vækstunivers er alle vækstkortlagte virksomheder klassificeret i
forhold til deres vækstpotentialeniveau. I de tilfælde, hvor der har
været grundlag og interesse, er der indgået et vækstpartnerskab med
den enkelte virksomhed, hvor virksomhedens vækstforventninger er
beskrevet og nærmere konkretiseret i en vækstpartnerskabsaftale
med milepæle for vækstens realisering. I 2014 fik 1.233 virksomheder
kortlagt deres vækstpotentiale og sat struktur på deres vækstambitioner.

MEDFINANSIERING
Med afsæt i vækstplan og vækstpotentiale er der investeret i reali
sering af 512 virksomheders vækstambition i 2014. Investeringerne
er foretaget i rådgivning fra private rådgivere, der kan tilføre den
nødvendige viden, som virksomhederne ikke selv ligger inde med.
De mest hyppige videnområder har været strategi og afsætning. Når
milepælene er nået, er der mulighed for ny tilførsel af viden med nye
fælles vækstmål for øje.

VEJLEDNING
En central forudsætning for at kunne matche virksomhedernes
behov er, at de relevante kompetencer er til stede i det samlede
innovationssystem. Dette behov er tilstræbt tilgodeset via det fælles
regionale initiativ ”Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi” (MEA). Her er
der løbende udviklet og iværksat nye kompetenceudviklingstilbud, bl.a.

Danmarks første strukturerede erhvervsserviceuddannelse. I 2014 er
der gennemført 24 moduler med 651 deltagere plus en lang række
øvrige specialiserede moduler og events. En glædelig tendens er, at
der i stigende omfang er deltagere ikke blot fra erhvervsservicesektoren, men også fra beskæftigelsessystemet og uddannelsessektoren.

VÆKSTVÆRKTØJER
I det midtjyske erhvervsservicesystem anvendes Væksthjulet som det
fælles dialogværktøj, der afdækker og giver overblik over virksomhedens udviklingsmuligheder. Det gør det både over for virksomheden
selv og over for eksterne rådgivere og samarbejdspartnere. Endvidere
stilles der et fælles CRM-system til rådighed, som Væksthus Midtjylland og alle lokale erhvervsserviceenheder er koblet op på. Der
arbejdes på at gøre CRM-systemet tilgængeligt for øvrige relevante
aktører, og i løbet af 2014 er antallet af brugere på CRM-systemet i
region Midtjylland forøget til 148.
Det midtjyske Vækstunivers formidles til målgruppen af iværksættere
og virksomheder via imidt-brandet. Det sker bl.a. via hjemmesiden
www.imidt.dk og via en række markedsføringskampagner. I 2014 er
der gennemføret en opsøgende kampagne, hvor 2.000 midtjyske
iværksættere og virksomheder er blevet kontaktet med henblik på at
modtage vejledning og sparring fra den lokale erhvervsservice. I 2014
indledte vi et samarbejde med Lars Larsen som ambassadør, og alle
2.000 virksomheder modtog en film med opfordring til at realisere
vækstambitionerne.
Se filmen her
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En firstmover er en, der sætter nye strømninger i gang og er toneangivende inden for et bestemt område.

INNOVATIONER

På mange områder er det midtjyske erhvervsservicesystem firstmover; man kan sige, at Midtjylland har skabt en række innovationer, som er
med til at sætte standarden for og præge udviklingen på erhvervsserviceområdet i hele landet. Lad os nævne nogle eksempler.

MIDTJYSK ERHVERVSUDVIKLINGSAKADEMI

VÆKSTUNIVERSET

I 2008 skabte Region Midtjylland, kommunerne i region Midtjylland og
Væksthus Midtjylland Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi (MEA). MEA er
en fælles ramme for efteruddannelse, hvor ny viden om iværksættere,
virksomheder, kompetenceudvikling og beskæftigelsessituationen i region
Midtjylland præsenteres. Målgruppen er offentligt ansatte konsulenter fra
erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. I MEA formidles den
nyeste viden; der netværkes, og kompetencerne udbygges og udvikles på
tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsservicesystemet, og
det sker i et unikt samarbejde mellem og på tværs af de tre områder.

I 2013 vedtog KKR Midtjylland og Region Midtjylland Det midtjyske
Vækstunivers. Den midtjyske vækstmodel udgøres af en række elementer,
som tegner vækstuniverset:
• Styrende principper
• Vækstpotentialeniveauer
• Vækstværktøjer
• Vejledning
• Medfinansiering

Læs mere om MEA på www.MEAmidt.dk

RÅDGIVERBØRSEN
Midtjylland var først med en børs for private rådgivere. Målet var at skabe
en overskuelig tilgang til rådgiverne. Med afsæt i denne midtjyske første
version skabte Erhvervsstyrelsen og Væksthusene i samarbejde Rådgiverbørsen, som den ser ud i dag. Rådgiverbørsen er et digitalt mødested for
private rådgivere og virksomheder. På nuværende tidspunkt har knap 4.000
private rådgivere oprettet deres profil på børsen. Rådgiverbørsen er en service til virksomheder, der søger professionel rådgivning, og rådgivere, der
ønsker at profilere deres kompetencer og deltage i udbud.
Læs mere om Rådgiverbørsen på www.Rådgiverbørsen.dk

ANALYSER & EFFEKTMÅLING
I Midtjylland har man været toneangivende omkring analyser og ikke
mindst effektmåling af igangsatte aktiviteter. Af de mest markante
analyser kan nævnes evalueringen af hele det midtjyske program-setup
”Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling”; en evaluering, der startede processen omkring etableringen af Det
midtjyske Vækstunivers.
Desuden har man i en årrække udarbejdet såkaldte profilanalyser, hvilket
vil sige kortlægning af de, der har modtaget vejledning i den lokale er
hvervsservice. I den seneste profilanalyse har man udvidet analysen til
også at omfatte vejledte i den specialiserede erhvervsservice.
I foråret 2015 er en større analyse af det midtjyske vækstlag offentliggjort - en analyse, der helt sikkert vil sætte aftryk på den fremadrettede
erhvervsservice-indsats i det midtjyske.

Elementerne skal over for iværksætteren og virksomheden fremstå som en
helhed med en række sammenhængende attraktive tilbud, der befordrer
virksomhedens videre udvikling og vækst. Vækstmodellen kan egentlig
illustreres som et hus, hvor de styrende principper udgør fundamentet
og de overordnede rammer (værdier) for indsatsen, mens de fire søjler,
som skal bære/befordre væksten, er vækstpotentialet, vækstværktøjerne,
vejledningen og medfinansieringen.
Den aktuelle vækstmodel for Væksthusene (vækstmodel 2.0) bygger videre
på tankerne i Det midtjyske Vækstunivers.

IMIDT
Tilbage i 2009 lanceredes for første gang begrebet imidt. Dengang var
det et logo og en art ”web-shop”, en portal med omtale af de mange
muligheder for midtjyske iværksættere og virksomheder. Meget er sket
siden da. I oktober 2013 kom imidt i ny forklædning og blev relanceret.
imidt er det centrale brand for det midtjyske vækstsystem og er således er
fælles branding mhp. at skabe mere vækst i region Midtjylland. Bag imidt
ligger idéen og princippet om, at virksomhederne skal have én indgang til
“systemet”, én website og ét telefonnummer. imidt er simpel og stringent
kommunikation; en stærk og udpræget brugerorientering, og ikke mindst
er imidts opgave at motivere til vækst. imidt er et midtjysk fællesskab til
glæde og gavn for virksomhederne. For sammen er vi stærkest om at skabe vækst og blive den mest attraktive region for virksomheder. Læs mere
på www.imidt.dk
Se videoen ’imidt på 1 minut’
Se filmen med Lars Larsen som ambassadør

PLATFORMENE
Som noget helt unikt har man i det midtjyske skabt to platforme i form af
fysiske rammer, hvor en række aktører under områderne kapitalfremskaf-

felse og internationalisering er samlet hos Væksthus Midtjylland. Dette
giver således midtjyske virksomheder en let og overskuelig adgang til deres
tilbud. Aktører har enten fast arbejdssted hos Væksthus Midtjylland eller
fast træffetid og besøgsprogrammer.
Den internationale platform har repræsentation af:
• Enterprise Europe Network
• Central Denmark EU Office
• Eksportrådet, Udenrigsministeriet
• EksportKreditFonden (EKF)
• Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU)
•N
 ordisk Projekteksportfond / Nordic Environment Finance Corporation
(NOPEF/NEFCO)
• Region Midtjylland
Kapitalplatformen har repræsentation af:
• Den midtjyske iværksætterfond
• Accelerace
• VESTOR (Business Angel-netværk)
• CONNECT Denmark
• Vækstfonden
•P
 rojektledelsen for såvel den regionale som den nationale kapitalcoachordning (STARTmidt Accelerator & Kapital Gennem Rådgivning)
•N
 ational projektledelse for det landsdækkende initiativ for kriseramte
virksomheder Early Warning

SAMMENHÆNGENDE ERHVERVSSERVICE
Et nyt begreb er på vej ind i den midtjyske erhvervsservice-verden: Sammenhængende erhvervsservice. Udviklingen taler for, at der fremadrettet
vil være behov for at gentænke elementer af den hidtidige organisering af
erhvervsservicesystemet med særligt blik for at skabe mere sammenhængende erhvervsserviceydelser. Fremtiden peger i retning af, at der vil være
behov for at:
• lade kompetencer i erhvervsserviceservicesystemet være afgørende for,
hvem der gør hvad og hvornår frem for en historisk betinget arbejdsdeling.
•a
 rbejde mere systematisk med partnerskaber med private rådgivere,
således at disses kompetencer i relevant omfang kan bringes mere i spil
på et tidligere tidspunkt i vækstforløbene.
• v idereudvikle centrale kompetencer ift. gennemførelse af fokuserede indsatser. Her tænkes primært på ydelser af interesse for tværkommunale
og -regionale samarbejder.
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MEA
- Industriens betydning for det midtjyske
- Vækst gennem samarbejde
- Et sammenhængende erhvervs- og innovationssystem
- Den nye beskæftigelsesindsats og dialogen med virksomhederne
- Virksomhedernes mindset i forhold til vækst
- Virksomhedernes strategiske og organisatoriske tilgang
- Virksomhedernes investeringsstrategi – behov for kapital
- Virksomhedernes arbejde med ny teknologi
- Virksomhedernes forretningsmodeller
- Virksomhedernes nye innovationsformer

Ovennævnte er eksempler på moduler afholdt i 2014 – der har været fuldt program i Midtjyske ErhvervsudviklingsAkademi. Der har både været vækstspor på hhv. A, B og C niveau og helt almindelige
moduler med aktuelle emner. Det er alt sammen med ny viden og nye kompetencer, som deltagerne
kan gå hjem og tage i anvendelse, når de midtjyske virksomheder skal have hjælp til udvikling og
vækst.
MEA er på midtjysk også et synonym for netværk. Kollegaer på tværs af systemet mødes, udveksler
erfaringer, tanker ny viden op og netværker. Det årlige erhvervsudviklingsdøgn indeholder hvert år
ny viden, men er også forbundet med en række traditioner, bl.a. oplægsholdere som kommer igen
år efter år og fortæller nyt fra deres institution; døgnet er i høj grad også en netværks mulighed –
døgnet er kort sagt 24 timer fyldt med ny viden og netværk. I marts 2015 var Viborg Kommune vært
for døgnet.
Se filmen fra døgnet
Se her, hvad deltagerne synes om MEA
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ANALYSER
I Region Midtjylland arbejdes der på et faktabaseret grundlag. Der udarbejdes løbende analyser og evalueringer.
Her er tre aktuelle eksempler.

PROFILANALYSE

VÆKSTLAGSANALYSE

I en årrække har Væksthus Midtjylland faciliteret, at der er blevet
udarbejdet en profilanalyse af før-startere, iværksættere og etablerede
virksomheder, der har modtaget vejledning via den lokale erhvervsservice i region Midtjylland. Den seneste analyse er udvidet til også at
omfatte de, der har modtaget specialiseret vejledning fra Væksthus
Midtjylland. Profilanalysen giver således en samlet profilbeskrivelse af
den samlede erhvervsserviceaktivitet i 2014. Alle kommuner tilbydes
deltagelse i profilanalysen, og 16 kommuner har valgt at deltage i profilanalysen for vejledte i 2014 fsv. angår vejledte i den lokale erhvervsservice, mens profilanalysen omfatter specialiserede vejledninger i alle
19 midtjyske kommuner.

På vegne af Region Midtjylland har IRIS Group udarbejdet en omfattende analyse af vækstlaget. Vækstlaget udgøres af de virksomheder,
som enten er vokset med mindst 10 procent om året de seneste tre år,
eller som har ambitioner om at gøre det inden for tre år. Der er knap
3.000 af den slags virksomheder i det midtjyske vækstlag. Vækstlaget
har stor betydning for den regionale jobskabelse og velstandsudvikling;
gennem de seneste tre år har vækstvirksomhederne i Midt- og Nordjylland alene skabt flere end 25.000 jobs og omsætning for over 13
mia. kr.

Omkring vejledte i den lokale erhvervsservice viser den seneste analyse
bl.a., at der i 2014 i de 16 medvirkende kommuner er givet vejledning
til i alt 1.410 før-startere (0,3% af arbejdsstyrken), 810 iværksættere
(10% af alle iværksættere) og 2.031 etablerede virksomheder (5,4%
af alle virksomheder). I analysen for 2014 er der også blevet kigget på
vækstlagets anvendelse af den lokale erhvervsservice. 11% af virksomhederne i vækstlaget i de medvirkende kommuner har anvendt den
lokale erhvervsservice i 2014. Der er betydelige forskelle i antal vejledte
fra kommune til kommune.
Omkring vejledte i den specialiserede erhvervsservice viser den seneste
analyse, at der i 2014 i de 19 kommuner er givet vejledning til 103
før-startere, 406 iværksættere (4% af alle iværksættere) og 721 etablerede virksomheder (2% af alle virksomheder). Omkring vækstlagets
anvendelse af den specialiserede erhvervsservice, så viser analysen,
at 6,3% har gjort brug heraf. Der er også her betydelige forskelle i
antal vejledte i den specialiserede erhvervsservice fra kommune til
kommune.

Analysen viser bl.a., at de virksomheder, som har den højeste vækst,
også har langt højere produktivitet end andre. Eksempelvis er produktiviteten hele 28 procent højere for virksomheder i vækstlaget end i
virksomheder uden for vækstlaget. Midtjyske højvækstvirksomheder
har en værdiskabelse pr. medarbejder på 851.000 kr., mens tallet for
virksomheder uden for vækstlaget er 665.000 kr. Analysen definerer
vækstlagets sammensætning, belyser herunder, om der er tale om
bestemt brancher eller klynger, der i særligt omfang trækker væksten
i regionen. Desuden analyseres størrelsen af vækstlaget samt dens
betydning for dem samlede regionale vækst og udvikling herunder
sammenhængen mellem erhvervspolitiske programmer og vækstlaget.

INNOVATIONS- OG ERHVERVSFREMMEORDNINGER I REGION MIDTJYLLAND
Analysen, som er udarbejdet af Region Midtjylland, følger op på konsulentfirmaet DAMVADs ”Sammenhæng for vækst og innovation”, udgivet
i maj 2014 og analyserer virksomheders brug af regionale og nationale
innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland i 20072013.
Rapporten giver et mere detaljeret indblik i den lokale og regionale brug
af ordningerne og svarer blandt andet på, hvor mange af de midtjyske
virksomheder, der benytter nationale og regionale ordninger og hvilke
typer af virksomheder, der benytter ordningerne. Rapporten beskriver
også i hvilke af de midtjyske kommuner, der er flest virksomheder, som
benytter innovations- og erhvervsfremmeordninger.
Se hele rapporten her

Se hele rapporten her

En lang række øvrige data om vejledte i såvel den lokale som den
specialiserede erhvervsservice er gengivet i profilanalysen, bl.a. branchetilhørsforhold, antal ansatte, omsætning og eksport.
Se hele profilanalysen her
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FREMTIDEN

- NYE MULIGHEDER I NYE PROGRAMMER
I sensommeren 2014 vedtog Vækstforum for Region Midtjylland en etårig handlingsplan. Som et
led i denne skal en række nye regionale programmer udmøntes. Væksthus Midtjylland har ansøgt og
vundet fire af disse nye regionale programmer.
De nye programmer bygger videre på de allerede opnåede erfaringer med programbaserede tilbud i
Region Midtjylland. De rummer også en række nye tilbud og tiltag, som i høj grad kan være med til at
understøtte det spændende arbejde i Det midtjyske Vækstunivers.
Læs mere om program for virksomhedsudvikling
Læs mere om program for eksport og internationalisering
Læs mere om program for iværksætteri
Læs mere om program for KOMPETENCEFORSYNINGmidt
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VÆKSTHUS MIDTJYLLANDS BESTYRELSE
Bestyrelsen er Væksthus Midtjyllands øverste myndighed og fastlægger Væksthusets strategiske linjer og politikker. Bestyrelsen består af syv medlemmer.
Fem udpeget af KKR Midtjylland og to udpeget af Vækstforum for Region Midtjylland. Desuden har Erhvervsstyrelsen en observatør i bestyrelsen.
Den nuværende bestyrelse blev udpeget i 2014.

Udpeget af KommuneKontaktRådet (KKR) Midtjylland:
B
 yrådsmedlem Søren Olesen, Holstebro Kommune (formand)
Borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune (næstformand)
Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune
Byrådsmedlem Johannes Poulsen, Herning Kommune
Erhvervsrepræsentant Margrethe Bak, partner, Karlbak

Udpeget af Vækstforum for Region Midtjylland:
Regionsrådsmedlem Torben Nørregaard, Region Midtjylland
Erhvervsrepræsentant Mona Juul, adm. direktør, envision (2. næstformand)

Observatør i bestyrelsen:
Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Væksthus Midtjylland, Åbogade 15, 8200 Aarhus N, Tlf.: 70 22 00 76, E-mail: info@vhmidtjylland.dk
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