
Hvem er vi i 
Erhvervshuset og 
hvad kan I bruge os 
til?

v/Jannie Mejer



Erhvervsfremmesystemet

• 6 Erhvervshuse

o Erhvervshus Nordjylland 

o Erhvervshus Midtjylland 

o Erhvervshus Sydjylland 

o Erhvervshus Fyn

o Erhvervshus Sjælland

o Erhvervshus Hovedstaden 

• Lokal erhvervsservice i hver kommune

• Digitale erhvervsfremmeplatform

o Virksomhedsguiden.dk

o Virksomhedsprogrammet.dk



• Kontorer i Aarhus, Herning og 
Horsens 

• Selvejende institution, men 
formel ejet af de 19 midtjyske 
kommuner  

• I alt ca. 80 medarbejdere i alt 
og 40 konsulenter

• 4 konsulenter i det grønne 
team

• Vi vejledte 3000+ 
virksomheder i 2021 og gav 
1500+ individuelle bevillinger 
til forretningsudvikling

Erhvervshus Midtjylland



Strategi og forretningsudvikling

Digitalisering

Salg og 
markedsføring

Grøn omstilling

Eksport og internationalisering

Hjælp til iværksættere

Kapital og 
finansiering

• Valg af eksportmarked

• At blive eksportklar 

• Go-to-Market plan

• E-eksport, fx via online platforme 

• Outsourcing af (del)produktion

• At skabe finansielt overblik i din 
virksomhed

• Afdækning af din virksomheds 
kapitalbehov

• Identificering af foretrukne 
finansieringskilder

• At stille skarpt på din idé og dit materiale

• Ansøgning om finansiering

• Big Data/Business Intelligence samt 
anvendelse af data

• Datadrevet digital markedsføring

• Internet of Things og Cloud- teknologi

• Digitale forretningsmodeller

• Grøn forretningsstrategi og 
implementering af grønne tiltag

• Cirkulær økonomi og cirkulære 
forretningsmodeller

• Bæredygtighed og FN’s verdensmål

• Hvordan kommer du i mål med dine 
ambitioner?

• Sparring på, hvordan du kommer 
steppet videre?

• Hjælp til at få tilført kapital

• Kortlægning af dine muligheder ift. din 
markedsføringsindsats 

• Salg og salgsstyringssystemer

• Markeds- og forretningsudvikling

• E-handel og salg via online 
markedspladser

• Strategiske udfordringer og muligheder 
for din virksomhed

• Ny strategi eller forretningsmodel

• Udvikling af ny forretningsplan

Vi tilbyder personlig sparring af erfarne specialister inden for bl.a.:

Sparring



Læs mere på:
www.erhvervshusmidtjylland.dk

Erhvervshuset står på 3 forretningsben:

1-1 Vejledning –
sparring

Finansiering -
deltagelse i 
programmer

Knudepunkt for 
andre aktører

http://www.erhvervshusmidtjylland.dk/


1:1 vejledning – sparring – hvem er I? 
Væksthjulet - afklaring



Medfinansiering

• programmer 
igennem 
Erhvervshuset

• ALLE områder

• SMV-Grøn program - Rådgivning/Investering - nyt primo 2023

• Rådgivning - Op til 150.000 kr. til rådgivning

• Investering - Op til 150.000 kr. til investering (25 % af inv.)

• SMV-Grøn program – Kompetenceudvikling – nyt primo 2023

• Ejerledere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer - (60.000 kr.)

• SMV-PRO program – nyt primo 2023

• 10-50 ansatte uden eksport

• SMV-Digital program – Rådgivning/Investering - nyt primo 2023

• 25 – 500.000 kr.

• BREXIT - åben

• SMV-vækstpilot – nyt primo 2023

• Få dækket 50 % af lønnen til en vækstpilot i op til 6. mdr.

• CO2 Voucher – nyt primo 2023

• Patent Voucher

• Early Warning

• Kriseramte virksomheder – separat hjemmeside - altid åben



Medfinansiering

• Igennem andre 
aktører

- som også kan 
understøtte det 
grønne område

• Iværksætter DK/Next step – åben nu

• Next step 75% op til 27.000 kr.

• Innovationsfonden - Innobooster - løbende

• tilskud til udvikling af nye innovative produkter og services. 
Både tilskud til eksterne og interne timer samt prototype 

udvikling. 50.000 kr – 5. mio. kr.

• MUDP – 2023 - løbende

• tilskud til udvikling af nye innovative miljøtekniske produkter 
og services 

• DI - Klimaklar Produktionsvirksomhed – åben nu

• tilførsel af viden og værktøjer til at udarbejde et CO2-
regnskab, samt hjælp til kommunikation (8000 produktions 
virksomheder frem til 2025) 



Netværk

Nationalt og globalt
• EKF Danmarks Eksportkredit

• Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU)

• Central Denmark EU Office

• Nopef/Nefco

• The Trade Council/Udenrigsministeriet 

Internationalisering

Kapital

• Innovationsfonden

• Vækstfonden

• Fonden for Entreprenørskab Midtjylland

- Vi hjælper med at række ud 
efter specialiserede aktører

- Også de 14 nye videns- og 
erhvervsklynger



• Tekstiler og metervarer til 
arbejdstøj med et mindre CO2-
aftryk skal klæde Wernerfelt på 
til fremtiden.

• Certificeringer er vejen frem, og 
med hjælp fra Erhvervshus 
Midtjylland satser vi på 
miljøcertificeringen EU-blomsten 
og er godt i gang”, siger Kristian 
Nør.

• GCO-Grøn cirkulær omstilling

• SMV-Grøn

• SMV-Digital

• SMV-Eksport

• Messedeltagelse

• Internt projektleder

Wernerfelt A/S satser på EU-blomsten



• Go to marked strategi 

• Sparring til strategi -
salg og markedsføring

• Mentor

”Med halvdelen af 
udgifterne til eksterne 
konsulenter finansieret 
fra Erhvervshus 
Midtjylland havde vi råd 
til at få lagt en strategi 
allerede i opstartsfasen”.

Nærvarmeværket A.m.b.a. - varmepumper



• GCO – grøn cirkulær omstilling’

• Restaffald af stålproduktion

• Står bla. på CERES ARENA

”Via The Upcycl, som bl.a. faciliterer 
cirkulære samarbejder mellem 
virksomheder, har vi leveret 
restmaterialer til en affaldsløsning, 
udtænkt og skabt af Rethink Event.”

Udover stålet til selve affaldsspanden 
har Stoko Plast A/S leveret afskær af 
akrylplader i forskellige farver

VENTI A/S



Pure Algae Denmark ApS 
– tangproduktion i DK

• Iværksætter – opstart

• Kapitalfremskaffelse – sparring på 
pitch til Innovationsfonden, 
Innofounder og FLAG på i alt 1 
mio.

” Det har hjulpet mig til at lægge de 
rette grundsten, og det er helt 
afgørende som iværksætter”, siger 
Esben Rimi Christiansen.



Indsæt billedeIndsæt billede

Case - NewRetex
Rikke Bech er i dialog med store tekstilvirksomheder om at sælge tøj af 
genanvendte tekstiler i 2023.

Udover tekstilbranchen har Newretex kommunernes affaldsselskaber, vaskerier 
og genbrugsbutikker i sigtekornet som kommende kunder.

• GCO Grøn Cirkulær Omstilling 90.000 kr. 

• DigitaliseringsBoost 750.000 kr.

• MUDP – fyrtårn på 7 mio.

• Advisory Board

• Individuelt Vækstforløb

• Next Step Iværksætter program



Indsæt billedeIndsæt billede

Guide med lavpraktiske råd og vejledning til grøn omstilling



Spørgsmål



Kompetencer her i Erhvervshuset

• Grøn cirkulær omstilling og bæredygtighed – Grønt Team 

• Forretningsudvikling 

• Ledelse og strategi

• Salg og markedsføring

• Digitalisering

• Online markedspladser - specielt Amazon 

Baggrund

• 18 år i den finansielle branche – privat, erhverv og ledelse

• Konsulent - intern og ekstern forretningsudvikling

KONTAKT

Jannie Mejer
Virksomhedskonsulent – Grønt Team
Mobil:  23250498
Mail: jme@erhvervshusmidtjylland.dk

Connect gerne på LinkedIn

mailto:jme@erhvervshusmidtjylland.dk
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