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Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park, Aalborg 

 

Erhvervsdrivende fond ejet af de 11 nordjyske kommuner 

 

Væksthus Nordjylland er fra 2011 finansieret af regionens kommuner  

med ca. 10 mio. kr. årligt. Dertil kommer EU-midler til investeringer 

i nordjyske virksomheder. P.t. 20 faglige og 11 administrative medarbejdere 

 

Hvert år hjælper Væksthus Nordjylland  

700-800 vækstvirksomheder. 

 

Partner med arbejdsplads hos Væksthus Nordjylland: 

• Udenrigsministeriet v/Eksportrådet 

• Connect Denmark 

• EksportKreditFonden 

 

 

 

Væksthus Nordjylland 
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Fakta 
Der er 5 Væksthuse i Danmark – ét i 
hver region. 

 
Hvert år hjælper Væksthusene cirka 
2.650 virksomheder med at realisere 
deres vækstpotentiale.  

 
Væksthusene er fra 2011 finansieret 
af regionens kommuner, der 
kompenseres via bloktilskud 

 
Væksthusene er etableret af 
Erhvervs- og Byggestyrelsen (ERST) 
i 2007 og i 2011 overgået til KL. 
Aftalegrundlag mellem ERST/KL og 
Væksthusene udarbejdes årligt. 
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Væksthusenes vision, mission og opgaver: 

 Vores vision 

 Danmark i top med vækstvirksomheder år 2020 
   
 Vores mission 
 At skabe vækst hos nye og mindre danske virksomheder 
 
 Vi skal: 

• Uvildigt og uden vederlag hjælpe virksomheder med at realisere 
vækstpotentialet 
 

• Stå for den specialiserede erhvervsfremmeindsats i Nordjylland. 
 

• Være knudepunkt i et sammenhængende rådgivningssystem, 
hvor vi skaber samarbejde mellem aktørerne og dynamoer i 
udviklingen af initiativer, der styrker væksten hos virksomhederne 
 

• Være operatører på projekter, der skaber vækstmuligheder  
 for virksomhederne, fx projekter udbudt af kommunerne,  
 regionerne, staten og EU  
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Vækst-definition 

 

Virksomheder med potentialet til at øge: 

 

• Beskæftigelse med minimum 10 %-point 

 

• Omsætning med minimum 15 %-point 

 

• Eksport med minimum 10 %-point 

 

 



Væksthus Nordjylland • Tlf. 70 21 08 08 • www.vhnordjylland.dk 

Væksthusets arbejdsredskab 

VækstHjulet 
 
• VækstHjulet er med til – på en visuel og overskuelig måde – at kortlægge 

virksomhedernes muligheder og potentialer for vækst.  
•  

VækstHjulet er et dialogværktøj - fokus er altid på virksomhedens individuelle 
udfordringer. 
 

• VækstHjulet sikrer, at vi kommer 360˚ rundt om virksomheden. 
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Væksthusets kompetencer 

• Finansiering og økonomi 
Kapitalfremskaffelse, venturekapital, vækstkaution, lån, business angels, 
innovationsmidler, private og institutionelle tilskudsordninger 

 

• Ledelse og strategi 
Organisationsudvikling, HR, professionel bestyrelse, advisory boards, mentorer, 
generationsskifte, køb og salg af virksomhed 

 

• Salg og markedsføring 
Marked, kunder (B2B/ B2C/ B2G), analyse, markedsføringsplan, PR, branding,  

 

• Teknologi og innovation  
Innovationsprocesser, produktudvikling og design, direktiver, mærkning, patenter, 
beskyttelse, materialeteknologi, kvalitet og miljø, CSR 

 

• Internationalisering 
Eksport, sourcing, import, handel, e-handel 
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Et sammenhængende erhvervsfremmesystem 

Vidensmiljøer 
Ministerier & styrelser, 

universiteter, GTS  

institutter, videns- 

centre, innovations- 

netværk m.fl. 

       Lokale 

erhvervskontor 
Iværksætteri samt 

uvildig sparing 

indenfor eks.  

forretningsplaner,  

budgetter, markeds-

føring, ejerskifte m.v. 

 

    Væksthuset 
Specialiseret indenfor 

vækststrategier,  

internationalisering, 

finansiering m.v. samt  

længerevarende  

vækstforløb   

 
Private rådgivere 
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Flere Virksomheder i Vækst 
- FVIV, afsluttet primo 2014 

 

Effektmålinger: 

186 målte virksomheder (Danmarks Statistik) har skabt 470 nye 
arbejdspladser. Holder det (i snit) har 617 deltagervirksomhederne skabt 
1559 arbejdspladser. 

 

  

Resultat total: 

718 udviklingsforløb/617 virksomheder  

37 netværk(uddannelse) med over 200 virksomheder  

35 tilknytning af højtuddannede, 2 ud af 3 fik ansættelse efterfølgende  

ca. 3500 medarbejdere har fået et kompetenceløft  

92 mio. kr. til rådgivning (samlet EU midler/investering 86 mio. kr.) 
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Globaliseringsprogrammet 
- GLOBAL, afsluttes primo 2015 

Formålet er at skabe vækst i virksomheder med internationale ambitioner og 
potentiale 

 

9 særskilte indsatsområder, bl.a. kompetenceudvikling, rådgivning ved 
eksportrådet, international digitalisering og innovative alliancer.  

 

Et samarbejde mellem de lokale erhvervskontorer, Aalborg Universitet, 
NordDanmarks EU-kontor og Væksthus Nordjylland 

 

Programperiode, 2011 – 2015 

 

1.000 virksomhedsforløb 

 

Budget kr. 112 mio., heraf EU midler/investering 56 mio. kr. 
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Case: Frede D. Nielsen 

Tømrer- og Snedker virksomhed, beliggende i Aalborg, etableret i 1995, i dag 
65 ansatte. 
 

Primo 2014 blev virksomheden generationsskiftet med 50% til Peter Berg – 
med en plan om de sidste 50% i løbet af 3 år. 
 

På baggrund af lederforløb i Vækst via Ledelse foråret 2014 blev det klart for 
Peter Berg, at det igangværende generationsskiftet havde store 
ledelsesmæssige udfordringer – og der skulle træffes nogle svære valg.  
 

I et efterfølgende udviklingsforløb i Vækst via Ledelse blev en ekstern 
konsulent koblet på forløbet og allerede i løbet af få måneder blev det totale 
generationsskifte gennemført og dette medførte massive organisations- og 
strukturændringer. 
 

Herefter blev et vækststrategiforløb iværksat og virksomheden har udviklet 
sig positivt med yderligere 10 ansatte og øget indtjening. 
 

”Deltagelse i Vækst via Ledelse har gjort en afgørende forskel  

for mig og min virksomhed.”      

    Peter Berg, Ejerleder Frede D. Nielsen 
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Fokuspunkter for 2015 

Ud over basisopgaver, som skal løses i henhold til den nationale 
aftale, bliver de særlige indsatsområder for Væksthus Nordjylland i 
2015: 

 

• Etablering af samarbejde med Business Region North Denmark 

 

• Udrulning af ny vækstmodel, som skal stimulere vækst og nye 
arbejdspladser i Nordjylland 

 

• Operatør på udviklingsprogrammer som understøtter den kommende  
regionale vækst- og udviklingsstrategi, REVUS – og herunder bidrage til at 
søge betydelig ekstern finansiering til regionale vækstinitiativer 
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Iværksætterprogram år 2015 ”NewBizz” 

Det overordnede formål med programmet er at skabe mange levedygtige 
nye Nordjyske iværksættere og vækstivæksættere. Der tilbydes individuel 
rådgivning på op til 20 timer pr. iværksætter via Nordjysk Iværksætter 
Netværk og op til 100 timer via Vækst Iværksætter Programmet. 

 

Nordjysk Newbizz er et pilotprogram, der ta’r hul på et kommende mere 
omfattende og mere integreret iværksætterprogram for 2016 og frem. Som 
forsøg vil Etnisk Iværksætteri og Socialøkonomisk iværksætteri om muligt 
inddrages. 

 

Op mod 1250 iværksættere og 120 vækstiværksættere får mulighed for 
at starte og udvikle egen virksomhed med forøget vækst og forberede 
overlevelsesmuligheder.  

 

Periode: Gennemføres i 2015 

Samlet budget: 19 mio. kr. , heraf 9,5 mio. kr. fra EU Socialfonden 

 



Væksthus Nordjylland • Tlf. 70 21 08 08 • www.vhnordjylland.dk 

Vækstprogram år 2015 ”Vækst 2.0” 
 
Det overordnede formål med programmet er at skabe vækst i nordjyske 
virksomheder med afsæt i strategi-/udviklingsarbejde, gennem 
kompetenceudvikling af ledere/medarbejdere, samt ved at fastholde 
eksisterende og tiltrække nye medarbejdere baseret på et gennemarbejdet 
strategisk beslutningsgrundlag. 

 

Vækst 2.0 er et pilotprogram, og tjener samtidig som 
metodeudviklingsprojekt hvor læringen implementeres og forankres således 
denne danner grundlag for fremtidige udviklingsprogrammer.  

 

Op mod 100 virksomheder blive udviklet, med øget økonomisk vækst og 
beskæftigelse til følge. 

 

Periode: Virksomhedsforløb gennemføres i 2015 

Samlet budget: 20 mio. kr., heraf 10 mio. fra strukturfondene 
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Hvis du vil vide mere….. 

Læs mere om Væksthus Nordjylland på vores hjemmeside: 

 

www.vhnordjylland.dk 
 

Og tilmeld dig vores nyhedsbrev for løbende at blive  

orienteret om de mange tiltag, der medvirker til udviklingen  

af det nordjyske erhvervsliv 

 

 

Væksthus Nordjylland 

NOVI Science Park 

Niels Jernes Vej 10 

9220  Aalborg Ø 

Telefon 7021 0808 

 

 

De lokale erhvervskontorer og –centre træffes på 70 15 16 18 

 

 

 

http://www.vhnordjylland.dk/

