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En sommerlig
nytårskur
Som mange af jer ved, blev årets nytårskur flyttet
på grund af Covid-restriktionerne igennem
vinteren.
Men nu kommer den! Nærmere bestemt torsdag
den 24/6 2021, klokken 15.30 til 18.00.
I år foregår arrangementet på
Uddannelsescentret Møgelkær. Dagen åbnes
med en tale af Borgmester, Kasper Glyngø.
Herefter vil der være et par indlæg, bl.a.
præsentation af kommunens nye erhvervspolitik,
samt uddeling af årets bæredygtighedspris og
årets erhvervspris. Der vil blive serveret et let
traktement undervejs og være tid til netværk.
Der er et begrænset antal pladser, på grund af
de fortsatte coronarestriktioner. 

læs program og tilmeld dig her

Ansøg pulje om tilskud
til digitalisering
Den 26. maj åbner SMV:Digital op for ansøgninger
om støtte til digitalisering, med henblik på at øge
din virksomheds konkurrenceevne og vækst. Det
kan eksempelvis være omstilling til e-handel,
automation og digitalisering eller digitalisering
med grøn vækst for øje. 
Du kan ansøge om op til 100.000 kroner, som er
øremærket privat rådgivning, der sikrer din
virksomheds digitale udvikling, eller hjælper med
at implementere nye løsninger og teknologi. 
For at kvalificere dig til puljen, skal din virksomhed
være en SMV med ambitioner og vilje til udvikling. 
Puljen er åben i 48 timer og lukker den 28/5
klokken 09.00.

Du kan læse mere og hente skabeloner
til din ansøgning

800 mio. til at ruste
iværksættere og

https://www.hedenstederhverv.dk/
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https://www.linkedin.com/company/67127167/admin/
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SMV’er
Mangler din virksomhed nye teknologier, udstyr
eller kompetenceudvikling, kan du nu søge om
hjælp fra en pulje på 800 millioner. Puljen
administreres af Erhvervshusene i samarbejde
med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Der kan søges tilskud på fem spor; digital
omstilling, grøn omstilling, genstart for hårdt
ramte SMV’er, eksport og internationalisering og
hjælp til ansættelse af akademikere eller
faglærte. Programmerne vil åbne for ansøgninger
efter sommerferien. Du kan dog allerede nu
kontakte Erhvervshus Midtjylland for sparring, og
ellers holde øje med virksomhedsguiden, som
opdateres løbende.

Ledelse af
bæredygtighed med
fokus på FN’s
verdensmål
Skab resultater igennem grøn omstilling og
bæredygtighed, gennem denne 4 dages
uddannelse med eksamen. 
’Ledelse af Bæredygtighed’ er en ny uddannelse,
som gennem praktiske øvelser giver dig
forståelse for, hvad bæredygtighed og cirkulær
økonomi indeholder. Du får flere modeller, så du
kan måle jeres forbedring i CO2-aftrykket og lave
jeres eget road-map til en mere bæredygtig
forretning. I samarbejde med Lean Akademiet,
Dania Erhvervsakademi og Business Horsens
udbyder vi nu ‘Ledelse af Bæredygtighed’, som
valgfrit modul i Akademiuddannelsen i Ledelse.
Uddannelsen giver 5 ECTS-point og derudover et
bevis fra Lean Akademiet i Lean Ledelse og
bæredygtighed. 

Du kan læse mere her:

Nye kompetencer og
digitalisering er en
succes i lokal
virksomhed
Digitalisering har betalt sig for Egelinds
Malerfirma A/S fra Rask Mølle, der ejes af Jens
Egelind. Virksomheden har ansat Emil Egelind,
som har en HD fra universitetet. Med Emils
kompetencer indenfor strategi og administration,
er Egelinds Malerfirma A/S lykkedes med at

https://leanakademiet.dk/kurser/ledelse-baeredygtighed/
https://leanakademiet.dk/kurser/ledelse-baeredygtighed/
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/familievirksomhed-med-fokus-paa-de-naere-relationer-og-digitalisering-af-processer


digitalisere centrale processer i virksomheden.
Det gør det lettere for medarbejderne at gøre
det, som de er gode til; at yde service og male for
kunderne – uden at der tabes dele af
faktureringen eller andre aftaler imellem to stole.
Og dermed har virksomheden let ved at leve op til
sine værdier om tæt dialog med kunden, som altid
er i centrum.

Læs om Egelinds styrker og udvikling

Kontakt Hedensted Erhverv
Har du brug for uvildig og gratis vejledning fra den lokale erhvervsservice

Så nemt er det at kontakte os

Carsten Steffensen
Erhvervs- og detailchef

Heidi Baltzer Schmidt
Erhvervskonsulent 

Steen Skriver Kloster
Erhvervskonsulent 

Hedensted Erhverv | hedenstederhverv.dk | Niels Espes Vej 8 | 8722
Hedensted 

Tlf. 4084 0426 | hedenstederhverv@hedensted.dk | Frameld dig her

https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/artikler/familievirksomhed-med-fokus-paa-de-naere-relationer-og-digitalisering-af-processer
https://www.hedenstederhverv.dk/om-os/hvem-er-vi
http://hedenstederhverv.dk
mailto:hedenstederhverv@hedensted.dk
https://hedensted-erhverv.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/

	En sommerlig nytårskur
	Ansøg pulje om tilskud til digitalisering
	800 mio. til at ruste iværksættere og SMV’er
	Ledelse af bæredygtighed med fokus på FN’s verdensmål
	Nye kompetencer og digitalisering er en succes i lokal virksomhed
	Kontakt Hedensted Erhverv

