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Lidt om 
VIBORGegnens

Erhvervsråd

• 17 medarbejdere –
https://ver.dk/om-os/medarbejdere/
• Bred vifte af kompetence og erfaring

• Mange services for erhvervslivet
• Individuel sparring og vejledning om forretningsudvikling

• Længerevarende udviklingsforløb for iværksættere

• Brobygning til specialiseret rådgivning og funding

• Interessevaretagelse og markedsføring – ”Vi kæmper for din 
virksomhed og Viborg kommunes erhvervsliv”

• Unikt koncept inden for 3D Print – med rådgivning, udlån af printer 
og netværk

• Unikt koncept med Springboards – hvor du kan prøve din idé eller 
produkt af over for et kompetent panel af fagfolk – specielt inden for 
sundheds- og velfærdsområdet

• Tilbud om netværk og forretningsudvikling for virksomheder med 
interesser og muligheder inden for datacenter industrien – én af 
Danmarks og verdens største vækstindustrier

• Bred vifte af faglige netværk – f.eks. Inden for ledelse, eksport og 
iværksætteri

• Værktøjskurser, TRÆF, webinarer m.v. i regi af Erhvervsklubben

https://ver.dk/om-os/medarbejdere/


Udgangspunkt

Der er mange muligheder for at få 
støtte til sit udviklingsprojekt –
nogle vil nok sige for mange, da det 
til tider bliver meget uoverskueligt

Men det kommer altid med en pris –
tidsmæssigt, økonomisk, 
administrativt

Vær skarp omkring dine behov – og 
det forretningsmæssige potentiale
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Eksempler på velfungerende ordninger

• SMV:Digital (digital omstilling, e-handel, eksport) – ny pulje forventes at åbne i 
foråret.  

• Virksomhedspakker fra Erhvervshuset (udvikling af organisation, strategi, 
forretningsudvikling mv.) – f.eks. SMV Pro, bl.a. til ejerskifte

• Hjælp fra Udenrigsministeriets repræsentationer ude i verden (5 timers gratis 
rådgivning, SMV’er kan derefter få rådgivning til kr. 250,-/tm, kr. 500 for ikke 
SMV’er)

• Indirekte ordninger hvor en operatør får dækket sine omkostninger, og derfor kan 
arbejde gratis for din virksomhed – f.eks. Genstart.nu programmet, og vores 
lokale Tour de Change forløb.

• InnoBooster (denne hører I mere om lige om lidt fra Jacob Mogensen og Sofie 
Skjødt)



Kontakt 
erhvervsrådet for 
at komme i gang
• Vi kan hjælpe med de første skridt, 

herunder identificere de mest relevante 
puljer/fonde på det aktuelle tidspunkt

• Vi kender dygtige og erfarne folk, der 
kan hjælpe med ansøgninger, hvis I 
gerne vil have andre til at skrive dem –
f.eks. i FBCD, som vi skal høre fra om 
lidt

• Vi kan være jeres sparringspartner i hele 
processen



Søg hjælp –
så du rammer 
rigtigt første 
gang

Bliv helt skarp på dit 
projekt

1

Grundig gennemgang 
af kriterier fra de 
forskellige udbydere 
– deltag i info-møder 
eller ring til dem

2

Vær opmærksom på 
prioriteringer –
sprogbrug og 
formuleringer kan 
betyde meget

3



Hvad har du af erfaringer med tilskudsordninger?

• Vi sender jeg ud i små grupper i 5 minutter, 
hvor I kan drøfte jeres erfaringer – eller 

overvejelser – omkring tilskudsordninger.

• Ordet er frit – og vi hører lige fra et par af 
jer, når vi kommer tilbage.


