


PROGRAM
• 16.30 Velkomst v/ Mariagerfjord Erhvervsråd

• 16.40 ISO Certificering – Den praktiske del v/Ole 
Hansen & Gro Kardel- Lekon Rådgivning

• 17.30 ISO certificering – Det forretningsmæssige 
perspektiv v/ Jan Hansen og Poul Sørensen -
Danish Healthcare Design

• 18.00 Kort orientering v/ Mariagerfjord 
Erhvervsråd

• 18.10 Rundvisning på Danish Healthcare Design

• 18.40 Let servering og netværk



Vilje til Vækst (rådgivning)

INDHOLD

• Rådgivning kan bruges i situationer, hvor I står over 
for forandringer, der kræver særlig afklaring. 

• En ekstern rådgiver guider jer gennem hele forløbet 
og er med til at afklare og identificere jeres 
vækstpotentiale. Det overordnede mål er, at flere 
nordjyske virksomheder udvikler sig og vækster. 

FINANSIERING

• Virksomheden betaler et kontant opstartsgebyr på 
15 procent af det samlede konsulentkøb. Herefter 
investerer programmet midler svarende til 
halvdelen af det samlede konsulentkøb. 

EKSEMPEL
• Ved et konsulentkøb på 150.000 kr. betaler 

virksomheden 15 procent i opstartsgebyr (22.500 
kr.) og får efter forløbet refunderet halvdelen af 
konsulentkøbet (75.000 kr.). Det giver en samlet 
kontant omkostning for virksomheden på 97.500 kr. 

Eksempler på fokusområder ved 
rådgivningsforløb
•Ved overgang til ny teknologi
•Digitalisering / Industri 4.0
•Generationsskifte
•Certificeringer, forbedringer af processer mv.
•Forretningsmæssig sparring og 
kompetenceudvikling
•Forretningsmæssig sparring for ejerledere
•Nye markedsmuligheder
•Ændringer i produktsortiment
•I forbindelse med medarbejderflugt
•Med mere

Flere muligheder ift. indsatser ift. ISO certificering

https://ehnj.dk/vtv_raadgivning
https://startvaekst.dk/file/665645/keflico_case.pdf
https://ehnj.dk/digitaliseringspakker
https://ehnj.dk/forretningsmaessig_sparring_ejerledere
https://ehnj.dk/forretningsmaessig_sparring_ejerledere


Vilje til Vækst (kompetenceløft)

INDHOLD

• Kompetenceløft tager udgangspunkt i 
virksomhedens strategi eller vækstplan og har til 
formål dels at afklare kompetencebehov i forhold til 
vækstambitioner, dels af kompetenceudvikle ledelse 
og medarbejdere, så virksomheden efterfølgende 
har de rette kompetencer til at indfri sit 
vækstpotentiale.

• Minimum 4 af virksomhedens ledere og/eller 
medarbejdere skal deltage i kompetenceløftet.

FINANSIERING

• Virksomheden betaler et kontant opstartsgebyr på 
15 procent af det samlede konsulentkøb og skal 
registrere timer svarende til værdien af konsulent-
købet. Programmet investerer tilsvarende midler.

EKSEMPEL:
Ved et køb af kompetenceudvikling på 60.000 kr. 
betaler virksomheden 15 procent i opstartsgebyr 
(9.000 kr.), registrerer timer (60.000 kr.) og får efter 
forløbet refunderet udgiften til kompetenceudvikling 
(60.000 kr.).

Eksempler på kompetenceløft
Ledelsesudvikling
Salgstræning
Effektivisering og procesoptimering
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
Optimering af interne processer
Eksport og internationalisering

https://ehnj.dk/vtv_kompetenceloeft


LanddistriktsVækstpilot

• INDHOLD

• Formålet med LanddistriktsVækstpilot-ordningen 
og tilsvarende indsatser som Vækst via Viden er, at 
skabe vækst og udvikling i (nordjyske) 
virksomheder, ved at ansætte en medarbejder 
med en videregående uddannelse (en 
højtuddannet).

• Kan fx benyttes til at ansætte en højtuddannet 
specifikt til at arbejde med certificeringer, 
optimering af processer, kvalitetssikring o.lign.

• Andre muligheder via virksomhedspraktik, 
løntilskud, nordjysk vækstpilot mv.

• Også muligheder for studentersamarbejder med 
AAU og UCN (projekt, praktik mv.)

FINANSIERING
• Via puljen til ansættelse af Landdistrikts-

Vækstpiloter kan man få kontant økonomisk 
støtte på 150.000 kr. til første års ansættelse.
Virksomheden egenfinansierer øvrige 
omkostninger til ansættelsen.

• Andre løsninger har andre 
tilskudsmodeller/finansieringsløsninger.

• Se mere på: 
https://innovationsfonden.dk/da/programme
r/landdistriktsvaekstpilot

https://innovationsfonden.dk/da/programmer/landdistriktsvaekstpilot


Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling

• Sidste chance for at få udarbejdet en Grøn Forretnings-
model til en værdi af 60.000 kr. fuldstændig gratis. I 
forløbet vil I blive matchet med en kompetent 
konsulent, der hjælper jer indgående med at udarbejde 
en forretningsmodel med fokus på ressource- og/eller 
energioptimering. Det kan f.eks. være:

• Forberedelse til ISO 14001-certificering (energi- og 
miljøledelse) eller Green key-certificering

• Cirkulering af materialer som f.eks. tekstiler, træ, 
bioaffald

• Optimering af produktionsforhold

• Reduktion af energi og ressourcer med Green Lean

• Tilbuddet gælder nordjyske SMV virksomheder. Forløbet 
skal være igangsat senest ved udgangen af året.

Vil du høre mere? Så tag fat i projektleder i 
NBE, Niels Martin Frandsen på 25 20 09 73 
eller på niels.frandsen@aalborg.dk  



Kommende arrangementer:  

• StartUp Café for iværksættere d. 3. december

• Nytårskur d. 7. januar 2020

• Forårets øvrige arrangementer offentliggøres ved 
nytårskuren.

• Tilmeld dig på www.mfer.dk/arrangementer

http://www.mfer.dk/arrangementer


…Og bagefter tak for i dag…!

Ønsker du sparring og vejledning om udvikling af din
virksomhed, så kontakt en af vores konsulenter på
tlf. 70 22 28 20 – eller lav en aftale allerede i dag.

Let forfriskning og netværkstid


