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Nyt fra EU leveret direkte 
til Erhverv+ Østjylland 
fra Midtjyllands kontor i 
Bruxelles, Central Denmark 
EU Office.
Kontoret er ejet af Region 
Midtjylland, regionens 19 
kommuner samt Aarhus 
Universitet.
Midtjyllands EU-kontor 
hjælper virksomheder, 
institutioner og offentlige 
myndigheder med 
internationalt samarbejde 
og internationale 
udviklingsprojekter.
Se mere på www.
centraldenmark.eu eller 
kontakt det midtjyske 
erhvervsteam i EU på 
erhverv@centraldenmark.eu

 

Fakta
NyT fra Eu

Sarah Eline Hansen, 
erhvervs- 
konsulent, CDEU. 
Pressefoto

Nyt Fra EU

Workshop: 27. og 28. juni var 
Region Midtjylland og Central 
Denmark EU Office (CDEU) 
værter for en stort anlagt, in-
ternational workshop, der 
omhandlede det at optimere 
indsatsen for internationale 
vækstvirksomheder på tværs 
af Europa. Baggrunden for 
workshoppen er, at der i såvel 
Danmark som resten af EU er 
kommet en erkendelse af det 
gigantiske potentiale, der lig-
ger i at få flere små og mellem-
store virksomheder (SMV’er) 
til at internationalisere.

Workshoppen i Midtjylland 
var således et led i EU-projek-
tet "Everywhere International 
SMEs" (EIS), hvor ni partnere 
fra syv forskellige europæiske 
regioner er gået sammen for 
at lære af hinanden og sam-
men udvikle nye værktøjer til 
at hjælpe SMV'erne. 

- De mange input fra denne 
og kommende workshops i 
EIS-projektet skal danne bag-

grund for et EIS-værktøj, der 
samler bedste praksis fra hver 
enkelt region. Herfra vil vi så 
udvikle en række redskaber, 
der både kan bruges af regio-
nerne og direkte af de enkelte 
virksomheder, som ønsker at 
komme ud i verden, siger spe-
cialkonsulent i Region Midt-
jylland og ansvarlig for regio-
nens deltagelse i EIS, Malou 
Munkholm.

kritisk blik  
CDEU’s erhvervskonsulent, 
Sarah Eline Hansen, deltog 
selv i workshoppen og fortæl-
ler:

- Det var to særdeles inspi-
rerende dage, hvor vi fik gen-
nemanalyseret den midtjyske 
erhvervsfremmeindsats af 
internationale partnere, der 
så på vores indsats med friske 
øjne. Vi håber på, at vi kan 
bruge de input til at gøre vo-
res system mere gennemsig-
tigt og lettere at navigere i, så 
endnu flere SMV’er får lyst til 
at arbejde internationalt.

Workshoppen i Aarhus var 
den første i projektet, hvor 
partnerregionerne fik gen-
nemgået deres egen interna-
tionaliseringsindsats.

Region Midtjylland sad så-
ledes sammen med den irske 
region Donegal i "den varme 
stol", og så var det de øvrige 
partnerregioners opgave at 
gennemgå de to regioners 
erhvervsfremmeindsats med 
kritiske briller samt selv at 
komme med eksempler på 
bedste praksis fra deres re-
spektive regioner.

Lytter til iværksættere
Dertil kom så to virksom-
hedsbesøg, hvor de europæi-
ske gæster fik et mere konkret 
indblik i midtjysk erhvervs-
fremme. 

Her fortalte EASI'R, der har 
udviklet en kundehåndte-
rings-app til bilindustrien, 
samt Uniqe North, der ar-
rangerer inspirationsrejser 
målrettet aktører i turismein-
dustrien, om deres erfaringer. 

Europæisk workshop i Aarhus hjælper  
midtjyske virksomheder ud i verden
To midtjyske virksomheder delte ud af deres erfaringer med international vækst, da gæster fra 
syv europæiske regioner kastede kritisk blik på midtjysk hjælp til internationalisering.

Begge virksomheder har del-
taget i programmer og forløb 
knyttet til midtjysk erhvervs-
fremme.

Foruden de internationale 
partnere, Region Midtjylland 
og CDEU, medvirkede også 

Væksthus Midtjylland, Er-
hverv Skanderborg, Ekspor-
trådet og Erhvervsstyrelsen 
i workshoppen. Vil du vide 
mere om projektet, så kan du 
se nærmere på www.interreg-
europe.eu/eis
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Uge Udgivelsesdato Annoncedeadline Områdetema Indholdstema

1 3. januar Ingen udgivelse Ingen udgivelse

3 17. januar 4. januar Odder/Samsø Godt & sundt arbejdsmiljø

5 31. januar 18. januar Skanderborg Kurser & Konferencer

7 14. februar 1. februar Horsens Ejendomsservice & Erhvervsrengøring

9 28. februar 15. februar Aarhus Erhvervsbiler: Køb-salg-leasing-udlejning

11 14. marts 1. marts Hedensted Finans & Økonomi

13 28. marts 15. marts Viborg Erhvervsejendomme

15 11. april 27. marts Djursland Restauranter & Business Meetings

17 25. april 5. april Randers Byggeri & Anlæg

19 9. maj 26. april Silkeborg Julefrokoster & Firmagaver

21 23. maj 5. maj Favrskov Fragt & Transport

23 6. juni 18. maj Aarhus Landbrug & Fødevarer

25 20. juni 7. juni Odder/Samsø Maritim & Offshore

Uge Udgivelsesdato Annoncedeadline Områdetema Indholdstema

27 4. juli 21. juni Viborg Uddannelse & Rekruttering

29 18. juli Ingen udgivelse Ingen udgivelse

31 1. august Ingen udgivelse Ingen udgivelse

33 15. august 2. august Skanderborg Erhvervsjura & Virksomhedsrådgivning

35 29. august 16. august Horsens Kontorindretning & Erhvervsbeklædning

37 12. september 30. august Randers Restauranter & Business Meetings

39 26. september 13. september Hedensted Godt & Sundt arbejdsmiljø

41 10. oktober 27. september Aarhus Julefrokoster & Firmagaver

43 24. oktober 11. oktober Djursland Erhvervsejendomme

45 7. november 25. oktober Silkeborg Byggeri & Anlæg

47 21. november 8. november Viborg Erhvervsbiler: Køb-salg-leasing-udlejning

49 5. december 22. november Favrskov Kurser & Konferencer

51 19. december 6. december Randers Finans & Økonomi

• Aktuelt redaktionelt B2B-produkt

• Målrettet alle virksomheder i Østjylland

• Gratis 14 dags udgivelse

• Målrettet 138.000** beslutningstagere

• Oplag: 23.000* eksemplarer

• Omdeles direkte til 1000 beslutningstagere
i de 200 største virksomheder

• Samt indstikkes i Viborg Stifts Folkeblad,
Randers Amtsavis, Horsens Folkeblad samt
Århus Stiftstidende. Samlet læsertal 114.000

Gratis erhvervsavis – målrettet
erhvervslivet i hele Østjylland

TEMA2017

Til samtlige
kontorer og
virksomheder
i Østjylland
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