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- GØR UDFORDRINGER
TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Borgmesterrunde og Copenhagen strategien
Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset
Behov for tættere samarbejde og mere synlighed
Der er nedsat en Task Force med fokus på
Udvidet årlig kommunal rapportering om Væksthuset
Oversigt over kommunernes samlede indsats overfor Iværksættere og SMV’er
Dialog og samarbejde mellem jobcenter og væksthus
Væksthuset skal inddrages i Copenhagen strategien
Væksthuset er kommunernes instrument til den virksomhedsrettede del
Dialog med KKR formænd og arbejdsgruppe
Deltagelse i SUND VÆKST
Kommunerne ønsker, at udfordringerne med:
Planloven tages op
Virksomhedernes udfordringer med finansiering håndteres
Udbudspolitik og udbudslov
I flere kommuner har væksthuset efterfølgende holdt oplæg for politiske udvalg

Væksthusaftalen - 29 KOMMUNER I ÉN SAMLET INDSATS
Erhvervsstyrelsen og KL forhandler en årlig aftale i juni
KL holder Formands- og direktørmøde i april, hvor ønsker til aftalen præsenteres
fx Mere for færre kunder
Effekter måles over flere år
2015 aftalen sætter fokus på at Væksthusene:
• Øger samfundseffekten
• Implementerer Væksthus 2.0
• Øger indgrebet med vækstlaget
2015 forhandles ny 5-årig ramme
• ERST er tilfredse. Væksthusene skaber værdi for pengene. 300.000 kr. pr.
arbejdsplads er noget af det mest effektive
• KL er tilfredse. 5 procentpoint mervækst for Væksthusenes kunder er godt.
• KL Presser på for at flere statslige initiativer lægges i Væksthusene
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VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONENS ROLLE ER….

VækstProjekter

Uvildig og gratis

Viden og
netværk til
vækst
Vi faciliterer et
dynamisk
iværksætter - og
vækstmiljø
Vi skaber
forudsætninger
for innovation og
vækst

sparring til:
•

• Start ups
• Etablerede virksomheder
Indgangsbilletten er potentiale for og
ambitioner om vækst

Med afsæt i
virksomhedernes
behov, udvikler
og driver vi mere
end 20 vækstfremmende
projekter hvert år

Iværksætterservice
22 kommuner pr. 1. januar 2015

Startupmøde

Startupcafe

Startupkursus

1:1 vejledning

2-3 timer

4-5 x 10 min.

4 x 4 timer

1-3 møder med
startupkonsulent

7

UDVALGTE RESULTATER FRA 2013
Væksthus
Hovedstadsregionen møder
og arbejder med at skabe
vækst i mere end

1 kr.
Investeret vokser til

2.60

+4%
Væksthusets kunder
havde 4% vækst i
beskæftigelsen, mens
lignende
virksomheders
beskæftigelse steg
med 1 %

+15%

1000
Virksomheder
om året

+10%
59 kunder blev gazeller
på Børsens opgørelse

Kundernes
eksport steg med
15%, mens
eksporten
voksede med 10
% i lignende
virksomheder

34
ud af

Der har arbejdet med
Væksthuset, vil
anbefale os til andre

Verdensbanken ”Ease of doing Business”
Danmark nr. 4 ud af 189
EU Regional Development ”The Regional Entrepreneurship
and Development Index”
Region Hovedstaden nr. 1 ud af 147 regioner I EU
Udfordringer: Finansiering, Internationalisering, Kompetencer
(til at udvikle Vækstvirksomheder), Det sammenhængende
system

Væksthusaftalen – Regionale mål 2015
Afsæt i den nationale aftale med fokus på:
•
•
•
•

Aktiviteter, tilfredshed og effekter
Implementering af Væksthus 2.0 i forlængelse af evaluering
Det sammenhængende erhvervsfremmesystem
Projekter som giver mere til de bedste

Øget fokus på vækstlaget
•
•

Flere større kunder; min. 40 % med 5 ansatte og min. 20 % med 10 ansatte
Effektmåles på vækst i omsætning og beskæftigelse samt andel af vækstlag

Internationalisering
•
•
•

Min. 25 % af kunderne får et vækstforløb med internationaliseringsfokus
Overblik over kommunernes partnerskaber og hvordan det kan bidrage til SMVer
Effektmåles på vækst i eksport

Copenhagen strategien
•
•
•

Softlanding af udenlandske virksomheder, så de bliver godt integreret i det lokale
erhvervsliv og det danske erhvervsfremmesystem
Udvælgelse og træning af SMVer til præsentationer for udenlandske investorer
Internationalisering af SMVer

SAMMEN HJÆLPER VI KUNDERNE VIDERE….

Sund Vækst
Kreativ Vækst
Grøn Vækst
Smart Vækst

