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Erhvervsfremmesystemet

• 6 Erhvervshuse fordelt i hele landet

• 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. 40 konsulenter og 80 
medarbejdere ialt

• Vi vejledte 2860 
virksomheder i 2021 og gav 
1447 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



Erhvervshuset står på 3 forretningsben:

1-1 Vejledning –
sparring

Finansiering -
deltagelse i 
programmer

Knudepunkt for 
andre aktører



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



Medfinansiering

- gennem puljer og 
programmer 

- ALLE områder

• Grøn omstilling 
• SMV-Grøn – nyt i 2023

• Digitalisering
• SMV-Digital – nyt i 2023

• SMV-Digital – Brexit – åben 

• Udvikling af ejerledede virksomheder
• SMV-Pro – nyt i 2023

• Eksport og internationalisering
• SMV-Eksport – nyt i 2023

• Iværksætteri
• IværksætterDanmark.dk - åben

• Arbejdskraft
• SMV-Vækstpilot – åben

• EVENT – på vores hjemmeside
• Ofte gratis kompetenceudvikling og webinar

• Kriseramte virksomheder
• Early Warning – separat hjemmeside - altid åben



Medfinansiering

- gennem puljer og 
programmer

- disse kan specielt 
understøtte det grønne 
område

• Nyt SMV-Grøn program – nyt primo 2023
• Rådgivning - Op til 150.000 kr. til rådgivning

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

• til Kompetenceudvikling indenfor det grønne område - (60.000 kr.)

• Nyt SMV-PRO program – nyt primo 2023

• SMV-Digital program – nyt primo 2023

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

• 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

• 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) 



Indsæt billedeIndsæt billede

Wernerfelt A/S satser på EU-blomsten

• 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



Indsæt billedeIndsæt billede

CASE - Brannatura

• Opstart af virksomhed – mentor
• Brand-identitet
• Patent
• Finansiering og kapital
• Eksport – online markedsplads Amazon

” Når man har været ansat som forsker i en stor koncern 
og bliver iværksætter, er der meget nyt at sætte sig ind i. 
Ikke mindst når Danmark ikke er det land, man er født og 
vokset op i. 
Erhvervshus Midtjylland har været en redningsplanke for 
os. Der har vi søgt sparring og viden. F.eks. om hvor vi 
kan hente finansiering til at komme på markedet med 
det produkt, vi har udviklet”, siger Sander Sieuwerts.

• Er i dag opkøbt af Crispy Food



• SMV:Grøn 
• hvad kan virksomhederne få 

hjælp til ?

• Tendenser og erfaringer fra 
SMV:Grøn

• Bæredygtighedshjulet

• Kvikguide 
• kom igang med grøn omstilling

• Nye forretningsmodeller

• Cirkulære forretningsmodeller



Eks. på rådgivning igennem SMV-grøn

• Kick-start af virksomhedens grønne omstilling: 
analyser af grønne potentialer og 
forretningsmæssige muligheder

• Kortlægning af miljøpåvirkninger

• Udvikling af ny bæredygtig forretningsstrategi

• Afklaring og forberedelse til certificering

• Verdensmål: systematisere, målsætte, doku-
mentere, kommunikere

• Strategi for kommunikation og 
formidling af grønne tiltag og grøn profil, 
samt undgåelse af greenwashing



Eks. på rådgivning igennem SMV-grøn

• Analyser, beregninger og dokumentation:
• LCA - Livscyklusanalyser

• EPD - Environmental Product Declaration 
(dansk: miljøvaredeklaration, MVD)

• Klimaregnskaber/CO2 aftryk
• Scope 1, 2 og 3

• Opbygning af miljøledelsessystemer m.m., klargøring 
til certificeringer og mærkningsordninger

• Produktudvikling og nye forretningsmodeller

• Rådgivning og behovsafklaring til feks. udskriftning af 
gamle maskiner



Eks. på investering

Investeringsstøtte skal bidrage til virksomhedens 
grønne omstilling:

• Certificeringer
• Miljømærkning
• Software 

• opsamling af data feks. på prodktniveau eller lys 
kørsel, indkøb, affald o.l.

• Maskiner 
• miljøforbedringer feks. energieffektivitet, mindre 

forbrug af vand o.l.
• Udstyr
• Test
• Etc.



Tendenser i 
SMV:Grøn 
ansøgningerne

• Primært mindre SMV´er

• Stort fokus på dokumentation -
især CO2 regnskaber
• Koblingen mellem bæredygtighed og god forretning er blevet 

stærkere

• Tre typer ansøgere
• De uafklarede
• De afklarede

• Produktfokus
• Virksomhedsfokus

• Iværksætterne



• De uafklarede
• Erhvervshusets vejledning vigtig
• Stor indblanding fra private rådgivere

• De afklarede
• Produktfokus, fx LCA, EPD, GOTS, Svanemærkning, 

Green Key, brandtests, og lign.
• Virksomhedsfokus

• Strategi
• certificeringer, fx ISO 14001, CO2 regnskaber, B Corp

• Iværksættere
• Innovative ideer og koncepter – mere eller mindre 

færdigudviklede
• ”Født grønne”

Tendenser i 
SMV:Grøn 
ansøgningerne



• Hvad ser vi IKKE så meget af?
• Biodiversitet
• Cirkulær økonomi

Tendenser i 
SMV:Grøn 
ansøgningerne



Kundesamtalen 
om 
bæredygtighed   i 
praksis

Bæredygtighedshjulet





Fokus i 
Forretningsmodellen

?

Ny grøn forretning

Licence to operate



Indsæt billedeIndsæt billede

Guide med lavpraktiske råd og vejledning til grøn omstilling



KONTAKT

Henrik Skou Pedersen
Chefkonsulent – Grønt Team

Mobil: 40300590

Mail: hsp@erhvervshusmidtjylland.dk

Connect gerne på LinkedIn

mailto:hsp@erhvervshusmidtjylland.dk
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