VIBORGEGNENS
ERHVERVSRÅD

VÆKST VIBORG!
er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018.
Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe
med på vognen – så vi sammen skaber VÆKST VIBORG!
Når vi samler de mange gode kræfter, kan vi nå langt og bygge stort.
Med Vækst Viborg! er Erhvervsrådet klar til at stå i spidsen for arbejdet.

ERHVERVSSTRATEGI VIBORG KOMMUNE
Viborg Kommune og erhvervslivet i Viborg kommune har sammen udarbejdet en fælles erhvervsstrategi, der har som overordnet formål at skabe gode vilkår for at drive og
udvikle virksomheder, og som skal udpege en række konkrete initiativer, der kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i Viborg Kommune.
Erhvervsstrategi Viborg Kommune 2014-2015 har 4 fokusområder, som alle har fokus
på - via samarbejde - at skabe vækst og udvikling for erhvervslivet i Viborg.

• Markedsføring af Viborg
• Rekruttering - en attraktiv
kommune, der tiltrækker
kompetent arbejdskraft.
• Vækst i Viborgs virksomheder
• Fælles fokus på forbedret
infrastruktur

VÆKST VIBORG!
er i tæt samspil med Erhvervsstrategien i Viborg Kommune.
Vi tager en række initiativer, der sikrer at fokusområderne
omsættes til reelle handlinger til gavn for erhvervslivet.

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD UDVIKLER OG SYNLIGGØR
ERHVERVSLIVET I VIBORG KOMMUNE SOM UVILDIG ORGANISATION
•

Det betyder, at du altid har adgang til en kompetent og professionel vejledning
og sparring, der bringer din virksomhed i fokus for at skabe vækst og innovation.
Vi tager udgangspunkt i DIN virksomhed og hjælper dig med at skabe overblik
over alle dine muligheder for samarbejdspartnere, finansiering, arbejdskraft,
netværk osv.

•

Det betyder også, at du via VIBORGegnens Erhvervsråd har en organisation, der
skaber de bedst mulige rammer for erhvervslivet i Viborg. Vi forsøger hele tiden
at etablere det bedst mulige erhvervsklima, der skal gøre Viborg til en attraktiv
erhvervskommune for både nuværende og nye virksomheder. Èn af vore mærkesager er forbedring af infrastrukturen, hvor vi i tæt samarbejde med både
kommune og andre interessenter sætter en række initiativer i søen.

•

Du får også et talerør, og et samlingspunkt for en effektiv markedsføring af
styrker og succes’er. Vi vil synliggøre Viborg som en attraktiv kommune for både
eksisterende og nye virksomheder. Kort sagt vil vi fortælle alle de gode historier
om Vækst Viborg!

HVAD VIL VI?
Vi er ambitiøse og tør tænke stort både på egne og erhvervslivets vegne.
Vores vision med VÆKST VIBORG! er helt klar.
Vi vil være:

DANMARKS BEDSTE
TIL AT SAMLE
ERHVERVSLIVET
OG STYRKE
VÆKST OG INNOVATION

Vi vil være katalysator for øget overskud og større optimisme i virksomhederne i
Viborg kommune.
Målene er klare og ambitiøse:
•
•

>300 nye arbejdspladser i den private sektor pr. år.
>50 nye vækstvirksomheder i Viborg kommune pr. år.

HVORDAN?
Vi har valgt en række indsatsområder, der tilsammen skal bringe os i mål

Iværksætteri
Viborg er en af Danmarks stærkeste
iværksætterkommuner.
Men vi skal videre og sætte nye
standarder for udviklingen inden
for iværksætteri og iværksætternes
evne til at overleve og vokse.
Vi vil sætte fokus på identifikation
af nye segmenter inden for iværksætteri, samt sikre en endnu højere
overlevelsesrate.

Center for Industri
Vi vil gøre en særlig indsats for at
sikre produktion i Viborg kommune
fremover. Vi vil skabe et unikt Center for Industri, der samler industrierhvervet om nye samarbejdsformer, nye virksomheder, nye
produkter og processer.
Målet med CFI er at bidrage til at
hæve Viborg Kommune op blandt
de kommuner i Danmark med det
bedste erhvervsklima

Målrettet produktudvikling
Uanset om du er en lille eller en stor
virksomhed, om du arbejder med
industri eller service, eller om dit
marked er nationalt eller internationalt, skal du altid have mulighed
for at finde de rette produkter på
Erhvervsrådets hylde til dine behov.

Netværk og klynger
Vi tror på styrken og gevinsten ved
at arbejde sammen på tværs af
virksomheder og brancher.
Derfor vil vi lave en målrettet
indsats for at igangsætte flere
relevante netværk og stærke
brancheklynger. Det vil øge såvel
vækst som innovationskraften i
erhvervslivet.
Ledernetværk, HR netværk, Autoklynge, BioCluster og Arsenalet og
andre netværk er eksempler på det,
vi vil gøre endnu mere af.

Kvalificeret arbejdskraft

Udviklingsprojekter

Vi vil sikre virksomhedernes adgang
til kvalificeret arbejdskraft og være
en udvidet indgang til nationale og
internationale kompetencer
og viden.

Vi vil skaffe penge til erhvervslivet
ved at deltage i relevante udviklingsprojekter, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og
udfordringer.

Vi vil gennem en tæt kontakt til
erhvervslivet gennemføre en række
målrettede aktiviteter, der alle har
netop dette formål.

Vi giver erhvervslivet mulighed for
at komme med i såvel nationale
som internationale programmer,
der kan fremme innovation og
vækst.

Ekstern kommunikation
- lokalt og nationalt
Vi vil være erhvervslivets talerør, og
samlingspunkt for en effektiv markedsføring af styrker og succes’er.
Vi vil synliggøre Viborg som en attraktiv kommune for både eksisterende og nye virksomheder.
Kort sagt vil vi fortælle alle de gode
historier om Vækst Viborg!

Medlemmer
Vi vil samle og styrke erhvervslivet
ved at øge vores medlemsskare af
Erhvervsrådet, så du får en endnu
stærkere aktør og repræsentant for
erhvervslivet i Viborg kommune.

SÅDAN ER VI!
Ambitiøse - vi tør tænke stort (også på dine vegne)
Professionelle - kompetente og innovative medarbejdere
I øjenhøjde - vi tager udgangspunkt i DIN virksomhed
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