I Vesthimmerlands Kommunes Erhvervsforum har vi udarbejdet et aktivitetskatalog, der beskriver igangværende og kommende
aktiviteter samt projekter, som er målrettet kommunens lokale virksomheder. Aktivitetskataloget er opdelt i forskellige
indsatsområder som fx digital transformation, kvalificeret arbejdskraft og den grønne omstilling.
Er du interesseret i at vide mere om de mange aktiviteter og erhvervsprojekter, og hvad de kan gøre for din virksomhed, så gå ind på
https://udvikling.vesthimmerland.dk/. Her finder du en uddybet beskrivelse samt information om, hvor du kan søge vejledning og
sparring.

DIGITAL TRANSFORMATION
Projekter og aktiviteter

Hvad

Særlige fokusområder

Tidsplan og kontakt

NordVest Smart Production
(NVSP)

Projektet har til formål at
understøtte små og
mellemstore virksomheder i
digital transformation gennem
et samarbejde med Aalborg
Universitet og Fonden
Autonomous. Aktiviteterne
foregår ude hos den enkelte
virksomhed.

I projektet arbejdes der bl.a.
med:
 Industri 4.0
 Datadrevet innovation
 Udnyttelse af data
 Udvikling af nye eller
eksisterende services,
processer og produkter

Igangværende og udløber
august 2022.

Læs mere:
NordVest Smart production

Tag kontakt til Erhverv
Væksthimmerland for at høre
mere om din virksomheds
muligheder som en del af
NVSP.
Tlf: +45 21 48 10 34
post@vaeksthimmerland.dk
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Projekter og aktiviteter

Hvad

Særlige fokusområder

Tidsplan og kontakt

Strategisk fokus på Digital
Transformation
(SDT)

Projektet samler en række
videnspersoner mhp. at
formulere strategiske
anbefalinger for områdets
virksomheder og andre
aktører, der har interesse i
digital transformation. De
strategiske anbefalinger er de
lokale virksomheder med til at
kvalificere.

Der er fokus på digital
transformation indenfor de fire
temaer:
 Dataøkonomi
 Ledelsesudvikling
 Turismeerhvervet
 Byggebranchen

Igangværende og udløber
december 2021.



Igangværende og udløber
2021.

Tag kontakt til Erhverv
Væksthimmerland for at høre
mere.
Tlf: +45 21 48 10 34
post@vaeksthimmerland.dk

Læs mere:
Strategisk fokus på Digital
Transformation
Back to Business - Back on
Track

Projektet skal afdække
turismevirksomhedernes
behov og give dem mulighed
for at deltage i indsatser, der
kan øge deres kompetencer
inden for digitalisering, så man
som turistvirksomhed kan
navigere i et nyt marked med
ny turistadfærd og behov som
følge af COVID-19.
Læs mere:
Back to Business - Back on
Track









Individuelle
screeningsmøder
Den Digitale
Værktøjskasse: Få styr på
din virksomheds digitale
muligheder.
Rådgiverbanken:
Eksperthjælp målrettet dine
behov
Digital Ledelseskultur:
Forløb om Turisme,
Marketing og Ledelse.
Webinars om relevante
temaer.

Tag kontakt til Destination
Himmerland for at høre mere
om projektet.
Tlf. 70 27 13 77
info@destinationhimmerland.dk
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DEN GRØNNE OMSTILLING
Projekter og aktiviteter

Hvad

Særlige fokusområder

Tidsplan og kontakt

Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark (NBE)

Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark er et nordjysk
netværk med en ambition om
at sætte Nordjylland i front i
den grønne omstilling.



Miljø- og energimæssig
bæredygtighed.
Virksomheders
konkurrenceevne
Brobygning mellem det
private erhvervsliv, det
offentlige og ikke mindst
vidensinstitutioner.

Løbende.

Innovationspartnerskaber.
Lokal forankring.
Cirkulære koncepter,
løsninger og produkter.

Projektet løber frem til d. 30.
april 2022.




Vesthimmerlands Kommune er
med i netværket.

Tag kontakt til Teknik- og
Økonomiforvaltning,
administrationen i Farsø for at
høre mere om projektet.
Tlf: 9966 7000
post@vesthimmerland.dk

Læs mere:
Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling
NordDanmark
CIP (Cirkulær Innovation i
Partnerskaber)

Innovationsprojekt hvis formål
er at styrke det innovative
mindset inden for Cirkulær
økonomi og bæredygtighed i
små og mellemstore
virksomheder.
Læs mere:
Cirkulær Innovation i
Partnerskaber





Tag kontakt til Erhverv
Væksthimmerland for at høre
om CIP- projektet.
Tlf: 21 48 10 34
post@vaeksthimmerland.dk
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Projekter og aktiviteter

Hvad

Særlige fokusområder

Tidsplan og kontakt

Grøn (Grønne RessourceØkosystemer Nordjylland)

GRØN arbejder med udvikling
og facilitering af industrielle
symbioser i SMV’er i
Nordjylland gennem grønne
forretningsmodeller.



Projektet er igangværende og
kører frem til d. 31. december
2022.

Læs mere:
Grønne RessourceØkosystemer Nordjylland





Faciliterer samarbejder
mellem virksomheder og
organisationer.
Industriel symbiose, der
leder til
ressourcebesparelser.
Målsætningen om en 70%
reduktion af CO2emissioner i 2030.

Tag kontakt til Teknik- og
Økonomiforvaltning,
administrationen i Farsø for at
høre mere om projektet.
Tlf: 9966 7000
post@vesthimmerland.dk

Next Step Himmerland

Formålet med projektet er at
øge turismeerhvervets viden
om grøn omstilling og
bæredygtighed.
Læs mere:
Next Step Himmerland

Sikre den grønne omstilling og
bæredygtighed inden for
turisme.
Tager udgangspunkt i
virksomhedens konkrete
behov og udfordringer,
gennem skræddersyede og
længerevarende forløb.

Projektet er igangværende
løber frem til d. 31. december
2023
Tag kontakt til Destination
Himmerland for at høre mere
om projektet.
tlf. 70 27 13 77
info@destinationhimmerland.dk
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Projekter og aktiviteter

Hvad

Særlige fokusområder

Tidsplan og kontakt

DK2020

Nationalt klimaprojekt,
DK2020. Som en del af
projektet skal
Vesthimmerlands Kommune
udarbejde en
helhedsorienteret klimaplan for
Vesthimmerland, der lever op
til Parisaftalens målsætninger.

Det overordnede formål med
klimaplanen er at sikre, at
Vesthimmerland er
klimaneutral senest i 2050

Forventes at blive godkendt i
slutningen af oktober 2022.
Tag kontakt til
Vesthimmerlands Kommune for
at høre mere om projektet.
Tlf: 2889 7536
gich@vesthimmerland.dk
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KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
Projekter og aktiviteter

Hvad

Særlige fokusområder

Tidsplan og kontakt

Go Vest-projektet

Projektet har til formål at
bygge bro og skabe et
kvalificeret match mellem
højtuddannet internationale
kandidater og virksomheder i
Vesthimmerlands Kommune,
der har brug for kandidaternes
kompetencer.

Tiltrækning, rekruttering,
mentoring og fastholdelse af
højtuddannede udlændinge.
Der arbejdes med
skræddersyede forløb og
løsninger tilpasset den enkelte
virksomhed.

Projektet er igangværende og
løber til d. 30.juni 2022.

Tlf: 21 48 10 34
post@vaeksthimmerland.dk

Læs mere:
Go Vest-projektet
Vækst via Viden

Formålet med projektet er at
sikre nordjyske virksomheders
vækst- og
udviklingsmuligheder gennem
tilførsel af højtuddannet
arbejdskraft.
Læs mere:
Vækst via Viden

Tag kontakt til Erhverv
Væksthimmerland for at høre
mere om din virksomheds
muligheder i Go Vest.

Match af højtuddannede ift.
beskæftigelse/praktikker i
vesthimmerlandske
virksomheder.

Projektet er igangværende og
løber til d. 31. august 2023.
Kontakt Jobcenter
Vesthimmerland for at høre
mere om projektet.
Tlf: 9966 7500
jobcenter@vesthimmerland.dk
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MEET Himmerland

Et samarbejdsprojekt med
fokus på møde- og
konference-turisme.
Læs mere:
MEET Himmerland

Tiltrækning af erhvervsturisme
til Himmerland.
Partnerfinansieret af 4
deltagende
erhvervsturismeaktører.
Fælles profilplatform med
henblik på salg, øget
synlighed, nye produkter, øget
indtjening

AAU Karrieremesse

Regionalt tiltag for kandidater
og studerende fra de
videregående uddannelser i
Aalborg.
Vesthimmerlands Kommune
deltager hvert år på standen
sammen med Destination
Himmerland og en række
virksomheder fra Kommunen
er til stede, således både
kommunen, turismeerhvervet
og det generelle erhvervsliv er
repræsenteret for at skabe
den rette fortælling om
kommunen.

Der er udviklet en konkret
strategi for karrieremessen
2021.
Formålet er at skabe
opmærksomhed omkring
kommunen som arbejdsplads
og omkring Vesthimmerlands
Kommune som geografisk
rammesætning om de
erhvervsmuligheder der
tilbydes.

Projektet er igangværende og
løber til 2023.
Tag kontakt til Destination
Himmerland for at høre mere
om projektet.
Tlf. 70 27 13 77
info@destinationhimmerland.dk

28. – 29. september 2021.
Tag kontakt til
Vesthimmerlands
Udviklingsafdeling
Tlf: 24 85 87 96
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MEET Himmerland

Et samarbejdsprojekt med
fokus på møde- og
konference-turisme.
Læs mere:
MEET Himmerland

Tiltrækning af erhvervsturisme
til Himmerland.
Partnerfinansieret af 4
deltagende
erhvervsturismeaktører.
Fælles profilplatform med
henblik på salg, øget
synlighed, nye produkter, øget
indtjening

Code of Care

Nationalt projekt der
omhandler skabelse af
småjobs til borgere på kanten
af eller udenfor
arbejdsmarkedet.
Læs mere:
Code of Care

Rejseholdet

Rejseholdet 1: Opsøgende
arbejde ift. Virksomheder.

Etablering af småjobs til
udsatte ledige.
Etablering af en lokal ”task
force” arbejdsgruppe primært
bestående af virksomheder,
der skal være med til at skabe
disse jobs samt åbne dørene
til andre virksomheder i
området.

Formålet er at afdække
virksomhedernes behov for
arbejdskraft nu og
Rejseholdet 2: Besøg vedr.
fremadrettet, understøtte og
bl.a. behovsafdækning,
udvikle samarbejdet med
kommende virksomhedscentre virksomhederne generelt.
og/eller samarbejdspartnere.

Projektet er igangværende og
løber til 2023.
Tag kontakt til Destination
Himmerland for at høre mere
om projektet.
Tlf. 70 27 13 77
info@destinationhimmerland.dk

Projektet er igangværende.
Tag kontakt til Erhverv
Væksthimmerland for at høre
mere om projektet.
Tlf: 21 48 10 34
post@vaeksthimmerland.dk

Løbende.
Kontakt Jobcenter
Vesthimmerland for at høre
mere.
Tlf: 9966 7500
jobcenter@vesthimmerland.dk
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IVÆRKSÆTTERI
Projekter og aktiviteter

Hvad

Særlige fokusområder

Tidsplan og kontakt

StartUp Club

StartUp Club er for dig som
har iværksætterlysten og de
gode idéer. Erhverv
Væksthimmerland tilbyder
professionel sparring og
vejledning i opstartsfasen, for
at sikre de bedste
forudsætninger for at lykkes og
få den mest bæredygtige
forretningsplan.

Iværksætteri.
Vejledning og sparring hos dit
lokale erhvervskontor.

Løbende.

Læs mere:
StartUp Club

Tag kontakt til Erhverv
Væksthimmerland for at høre
mere om projektet.
Tlf: +45 21 48 10 34
post@vaeksthimmerland.dk

AMBITIØSE TALENTER
Projekter og aktiviteter

Hvad

Særlige fokusområder

Tidsplan og kontakt

Folkemøde for unge 2021

Folkemødets formål er at
arbejde med de kommende
årgange der skal på
arbejdsmarkedet bl.a. ved at
give dem indsigt i fagområder
og uddannelser samt viden om
fremtidige
ansættelsesmuligheder,
medarbejder mangel på de
respektive områder.

Brobygning mellem unge og
lokale virksomheder

Afholdes d. 16.september
2021

Afholdes hvert andet år og er
et samarbejde mellem
UNGvesthimmerland,
Himmerlands Erhvervs- og
Gymnasieuddannelser,
Vesthimmerlands Gymnasium
og HF, Vesthimmerlands
Kommune og Jobcenter
Vesthimmerland.

Tag kontakt til Erhverv
Væksthimmerland for at høre
mere.
Tlf: +45 21 48 10 34
post@vaeksthimmerland.dk
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KULTUR
Aktivitet

Hvad

Særlige fokusområder

Tidsplan og kontakt

Kulturugen Aha!

Lokalt projekt med det formål
at sætte kulturen mere på
dagsordenen hos lokale
borgere og erhvervslivet. En
uge om året udbydes særligt
mange kulturelle aktiviteter,
gerne med overraskende nye.

Erhvervslivets involvering i
kulturelle aktiviteter er i fokus,
f.eks. i form af afholdelse af
kulturelle aktiviteter på
virksomheder.

Typisk hvert år i uge 10, men
forskudt til uge 36 i 2021.

Meet the Locals er et projekt
og samarbejde mellem
Destination Himmerland og
Landsbyudvalget i
Vesthimmerlands Kommune,
hvor man sætter fokus på
branding af 45 landsbyer i
Vesthimmerlands Kommune.

Brandingen af
Vesthimmerlands landsbyer
Fokus på fortællinger,
attraktioner, arrangementer,
naturområder m.m., samt
indsigt i landsbyernes lokale
og kendetegnende værdier.
Dette glæder også de lokale
virksomheder.

Projektet er igangværende og
løber til 2022.

Meet the Locals

Kontakt Kultur og Fritid for at
høre mere
Tlf:99668405
maf@vesthimmerland.dk

Kontakt Kultur og Fritid for at
høre mere
Tlf:99668405
maf@vesthimmerland.dk

KONTAKT
Fandt du ikke de ønskede informationer eller kontaktoplysninger? Kontakt da udviklingsafdelingen, så hjælper vi dig på vej. Eller find
mere information på vores hjemmeside.
Mobil: 24858796
Mail: jrje@vesthimmerland.dk
https://udvikling.vesthimmerland.dk/
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