


Danmark har en udfordring…. 
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 ”Vejledning af vækstiværksættere og virksomheder med 
vækstpotentialer og henvisning af disse til specialiseret 
rådgivning”. 

 

 Vejledning af 4.000 virksomheder  

     - heraf skal 2.000 gennemføre en vækstkortlægning. 

 Skabe øget omsætning, beskæftigelse og eksport            

 Øge kontakten og appellen til vækstlaget 

 Fastholde og styrke knudepunktsfunktionen 

 Udvikle og afprøve nye metoder for opfølgning 

 



Kvantitet 

•Ca. 300+300 

• Lange og korte forløb 

Kvalitet 

•Kvalitet 

• Tilfredshed og NPS 

Effekt 

•Omsætning 

•Arbejdspladser 

• Eksport 

•Samfundsøkonomisk effekt 

Regional 

•Regionale målsætninger 

Væksthus Sjælland 4 

Resultatkontrakt for Væksthus Sjælland 



Største ændring i national aftale for 2015 

Introduktion af nyt effektmål: Samfundsøkonomisk 
værdi 
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Oplæg til Regional Væksthusaftale 2015 

 Øget fokus på vækstlaget  

    (virksomheder med højt vækstpotentiale) 

 Servicering af et regionalt netværk af innovationshuse 
(Vækstfabrikkerne) 

 Øge antallet af vækstvirksomheder gennem øget 
internationalisering 

 Arbejde strategisk for COPENHAGEN i indsats og virke 

 Igangsætte og drifte strategiske udviklingsprojekter 

 Være den førende regionale vidensbank  

    (Center for Vækstanalyse) og sætte vækst på dagsorden 
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Oplæg til mål Regional Væksthusaftale 2015 

 Øget fokus på vækstlaget  

    MÅL: Min. 40 % af kunderne har min. 5 ansatte og min 
  20% af kunderne har min. 10 ansatte. Vækstaftaler 
  med min. 50 virksomheder. 

 Servicering af et regionalt netværk af innovationshuse 
(Vækstfabrikkerne) 

     MÅL: Evaluering der måler om Vækstfabrikanterne     
    udvikler sig i den rigtige retning 

 Øge antallet af vækstvirksomheder gennem øget 
internationalisering 

     MÅL: Min 25 % af virksomhederne arbejder med    
    internationalisering og eksportandelen hæves 
    med 10 procentpoint. 
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Oplæg til mål Regional Væksthusaftale 2015 

 Arbejde strategisk for COPENHAGEN i indsats og virke 

     MÅL: min 80 % af de udenlandske virksomheder der 
    henvender sig får et vækstforløb og adgang til de 
    lokale netværk 

 Igangsætte og drifte strategiske udviklingsprojekter 

     MÅL: Strategiprojekt, internationaliseringsprojekt og 
    udvikling af FinanceZealand 

 Være den førende regionale vidensbank  

    (Center for Vækstanalyse) og sætte vækst på dagsorden 

     MÅL: Presseomtalerne hæves med 10 % målt på    
    antallet af historier og presseværdi. Presse i tæt 
    samarbejde med kommunerne. Udgivelse af    
    VækstIndeks, VækstVilkår og VækstTendens 
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Ændringer fra 2014 i regional Væksthusaftale 

 Tydeligere og skærpede mål for aktiviteter 

 

 COPENHAGEN-initiativ tydeliggøres 

 

 Hertil benyttes sammenlignelige mål med Væksthus 
Hovedstadsregionen 
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