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Tak for godt og værdiskabende samarbejde i løbet af 2017.  
Året 2017 har været kendetegnet ved optimisme, travlhed og mangel på
arbejdskraft i mange virksomheder og brancher. De nye digitale
muligheder og trusler fylder meget hos mange, og Hedensted Erhverv vil i
2018 sætte fokus på, hvordan traditionelle virksomheder kan arbejde
med en digital omstilling, som sikrer deres fortsatte vækst og udvikling.
Anders takker af og vil gerne benytte anledningen til at sige tak for et
godt samarbejde: Berøringsfladen har været meget stor, og det har
været en god oplevelse at møde jer alle i forskellige anledninger. Jeg vil
gerne ønske jer alle god vind med jeres mange spændende virksomheder
og håber, at vores veje også fremover vil krydses. 

Håber vi ses til nytårskuren 9. januar 2018 - læs mere og tilmeld dig.   

Glædelig jul og godt nytår 
Anders og Johannes

LEDELSE

Find nye medarbejdere blandt de fritstillede fra Siemens Gameza
Siemens Gameza har fritstillet 400 medarbejdere i Brande og Vejle. De
fritstillede medarbejdere spænder over en bred vifte fra håndværksfag til
ingeniører.

Du kan møde dem ved at deltage i Jobmesse 9. januar 2018 i Brande. Her
kan I som virksomhed få en stand. Kontakt Svend Østergaard på
svost@ikast-brande.dk for yderligere information om jobmessen.
Du kan også formidle jobopslag til gruppen ved at kontakte Jeff Riegels på
jerie@ikast-brande.dk.
 

DM i Skills  
DM i Skills gennemføres i Messecenter Herning 18.-20. januar 2018. Det
er både det årlige DM mesterskab for unge i erhvervsuddannelse, men
også en event, der giver overbygningselever et godt indblik i de mange
muligheder for karriere, videreuddannelse og et godt liv, der er med en
erhvervsuddannelse. 
Arrangementet understøtter vores fælles ønske om, at flere vælger en
erhvervsuddannelse. Læs mere
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Lovændring – små virksomheder kan gå sammen for at byde på
større opgaver  
En ændring af konkurrenceloven gør det mere klart for virksomhederne,
hvornår de kan indgå konsortier, når de byder på offentlige opgaver.
Konsortier kan ifølge erhvervsministeren give små virksomheder
mulighed for at gå sammen om at byde på større opgaver, som ellers
kun kan løses af et lille felt af større virksomheder. 
Læs mere  

NETVÆRK

Bliv en bedre netværker  
E-pixibogen, hedder de 10 enkle trin til at blive en bedre netværker. Den
henvender sig til dig, der har lyst til at arbejde med dig selv i mødet med
andre – og som har set værdien af networking. Læs mere

VÆKST OG UDVIKLING

Søg midler, viden og rådgivning til vækst gennem avanceret
produktion
Der er nu åben for en ny ansøgningsrunde til Erhvervspartnerskabet for
Avanceret Produktion. I 2016 afsatte regeringen for en periode på 4 år
42 mio. kr. til at øge automatiseringen og digitaliseringen i små og
mellemstore produktionsvirksomheder. Foruden økonomisk støtte i stor
skala - virksomheder kan opnå tilskud på 100.000-150.000 kr. – bidrager
partnerskabet med ny viden og rådgivning, som ender ud i konkrete
løsninger inden for avanceret produktionsteknologi. 
Ansøgningsfrist: den 12. januar 2018 
Kontakt os for mere information på anders.k.petersen@hedensted.dk
eller johannes.larsen@hedensted.dk

Vækstfonden tager over, når kreditforeningen siger nej  
Det har længe været en varm politisk kartoffel, at virksomheder i
yderområder og landdistrikter har svært ved at opnå lån i
kreditforeningen. Vækstfonden er lige så stille ved at gøre noget ved
problemet, og yder i den forbindelse langfristede lån til køb eller
udvidelser af hovedkvarterer og produktionslokaler. De benytter deres
almindelige Vækstlån, der strækker løbetiden op til 15 år og i nogle
tilfælde endda længere.
Læs mere

Få støtte til at ansætte en højtuddannet til udvikling  
Virksomheder i landdistrikterne, som har en god idé til et
udviklingsprojekt, kan søge om midler til at ansætte en kandidat med en
videregående uddannelse. Læs mere

DIGITALISERING

Få hjælp til at løse dine digitale udfordringer  
Med et DigitaliseringsBoost kan du få støtte til udvikling af nye produkter,
løsninger og koncepter inden for digitalisering og industri 4.0.

http://em.dk/nyheder/2017/12-01-konkurrencelov
http://netvaerksakademiet.dk/
http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/vaekstlaan.aspx
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løsninger og koncepter inden for digitalisering og industri 4.0.
Produkterne, løsningerne eller koncepter skal have et kommercielt sigte
med et eller flere elementer af design. Læs mere

Kan du skabe vækst og innovation?  
Så har vi pengene! SE’s Vækstpulje uddeler hvert år op mod 15 millioner
kroner til perspektivrige projekter. Også ansøgninger inden for vækst og
innovation, samt grøn og digital omstilling kan blive tilgodeset af puljen.
Har du en nytænkende idé? En virksomhed på spring til at skabe nye
arbejdspladser? Så er det måske dig, der får tildelt penge fra SE
Vækstpulje. Næste ansøgningsfrist er den 1. marts 2018. Læs mere

ARRANGEMENTER

Nytårkur tirsdag den 9. januar 2018  
Hedensted Kommune inviterer til den traditionsrige nytårskur tirsdag den
9. januar 2018 kl. 16.00 i Ørum-Daugård Multicenter. Vi håber, at du har
mulighed for at komme og fejre, at endnu et år er gået, og et nyt allerede
er begyndt. 
Se program og tilmeld dig her

KENDER DU SKAT'S INFORMATIONSMØDER?   
SKAT afholder godt 200 gratis informationsmøder og webinarer om året,
og det tilbud siger mange nystartede virksomheder ja tak til. Deltagerne
kan få hjælp til de administrative opgaver, som bogføring,
forskudsopgørelse, viden om hvad man kan trække fra, osv. Læs mere
og Se også andre gode råd til nystartede virksomheder  

FLERE GODE HISTORIER EFTERLYSES

Del din gode historie med os
Vi bringer gerne artikler og viden fra erhvervslivet, som kan inspirere
andre erhvervsdrivende. Hvis du har en oplevelse, en nyhed eller anden
viden, der kan have interesse for andre, hører vi gerne fra dig. Kontakt
Ulla Holm Kaas | ulla.kaas@hedensted.dk | Tlf. 7975 5006

Vi forbeholder os retten til at vurdere historiernes relevans og aktualitet,
før vi bringer dem i nyhedsbrevet
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