
Erhvervshus Sydjylland



Erhvervshus for 13 kommuner

 Grundlagt i 2019 – hjemsted i Vojens
 40 medarbejdere
 Dækker 13 sydjyske kommuner

(Inkl. Middelfart)
 Bestyrelse med:

- 4 borgmestre
- 4 virksomheder 
- 1 fra fagbevægelsen
- 1 fra Region Syddanmark
- 1 fra forsknings/uddannelsessektor
- 1 fra Erhvervsstyrelsen (observatør) 



Erhvervshusets 
værditilbud

Specialiseret vejledning & sparring Gratis tilbud til alle virksomheder om 
vejledningsforløb. +80 % af vejledningerne falder indenfor eksport, digitalisering, grøn 
omstilling eller salg/markedsføring. Munder typisk ud i henvisning til privat rådgivning.

Programforløb Erhvervshusene administrerer og markedsfører diverse 
tilskudsprogrammer, finansieret af EU eller finanslovsmidler. Ofte direkte synergi imellem 
vejledningsindsats og tilskudsmuligheder.

Knudepunkt der bringer virksomheder og andre interessenter sammen om at udvikle nye 
løsninger på aktuelle udfordringer.

3

Erhvervshusets tilbud til virksomhederne har tre stærke ben:



Erhvervshus Sydjyllands 
faglige teams

Eksport Digitalisering Grøn omstilling

 Specialiserede medarbejdere i tre faglige teams

 Effektive og målrettede forløb med udgangspunkt i den enkelte 
virksomheds behov

 De tre fag-temaer dækker +80 procent af efterspørgslen
– øvrige hjælper vi også!









Sparring og vejledning

Et typisk forløb

Kontakt imellem EH og virksomhed

Forventningsafstemning
– skal vi mødes og i givet fald om hvad?

Afklaring af virksomhedens behov og 
handleplan

Henvisning til relevant rådgiver, der kan 
hjælpe med at eksekvere aktivitet

Indslusning i evt. program med 
tilskudsmuligheder

Evaluering



Vigtige 
tilskudsprogrammer –
Hvor kan du finde dem?



Tilskudsprogrammer

250.000 voucher



Tilskudsprogrammer

250.000 voucher



VIRKSOMHEDSGUIDEN
HJÆLPER MED AT STARTE, DRIVE OG UDVIKLE VIRKSOMHEDER

Presenter Notes
Presentation Notes
På DEB møde den 20. september 2022Husk at udfylde rådgiverformular på vores hjemmeside, så får I besked!



Værditilbud

KunderRessourcer og
processer

Interne mål

Teknologi

Leverandører og
samarbejdspartnere

Bæredygtighed 
og grøn 

omstilling

Hvad skal du huske fra dette indlæg?

Ring til os!

Presenter Notes
Presentation Notes
Testen består af to dele, som tilsammen omfatter 39 udsagn, som virksomhederne skal forholde sig til. Heraf 15 udsagn om presset på forretningsmodellen opdelt på fem typer af drivkræfter (del 1) og 24 udsagn om selve forretningsmodellen (del 2). Af de 24 udsagn vedrører 12 udsagn de centrale elementer af forretningsmodellen (værditilbud, kunder mv.), mens resten fokuserer på eventuelle ubalancer mellem elementerne i forretningsmodellen (de fire hjørner i figuren neden for til højre). Alle udsagnene kan læses i bilaget på side 9-10.Testens indhold er baseret på en analyse af ca. 200 SMV’er, der har gjort brug af genstartNU-programmet (under Industriens Fond). Gennem dybdegående interview erkortlagt: 1) Hvad udløser og motiverer SMV’er til at arbejde med forretningsmodeludvikling, 2) Hvad har forløbene handlet om – det vil sige, hvor har virksomhederne haft udfordringer i forretningsmodellen?



Følg med!

LinkedIn
Erhvervshus Sydjylland

Nyhedsbrev
www.ehsyd.dk

Facebook
@ehsydjylland

https://www.linkedin.com/company/erhvervshussydjylland
http://www.ehsyd.dk/
https://www.facebook.com/
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