I Midtjylland arbejder man sammen om at
skabe vækst – og det virker.
Væksthus Midtjylland - 4. marts 2016

De midtjyske virksomheder klarer sig bedre, end de gør i resten af landet. Det skyldes blandt andet, at man i
Midtjylland arbejder sammen om at skabe vækst igennem vækstuniverset imidt.
I Midtjylland har man fundet en måde at samarbejde om at skabe vækst for de midtjyske virksomheder,
som virker. Det viser blandt andet tal fra Børsens nyeste Gazelle-kåring, hvor det kom frem, at Midtjylland
som den eneste region i Danmark har en tilvækst af Gazeller. Faktisk har regionen 47 flere Gazeller, end
den burde målt i forhold til referencevirksomheder.
Det midtjyske vækstsamarbejde kaldes imidt og er et vækstunivers bestående af de 19 kommuners lokale
erhvervsservices i region Midtjylland samt Væksthus Midtjylland.
Vækst hos de midtjyske virksomheder skal sikre velstand i regionen
- Vi har 14.588 virksomheder i regionen*, og de er grundlaget for den vækst og velfærd i Midtjylland, som vi
alle sammen skal leve af. Derfor er det af højeste prioritet, at vores virksomheder har de rette muligheder
for at indfri deres vækstpotentiale, udtaler formand for Kommunernes Kontaktråd og borgmester i
Norddjurs Kommune Jan Petersen.
Og samarbejdet om erhvervsfremme i Midtjylland og ultimo at sikre velstand i regionen ser ud til at lykkes
med imidt, som hver anden af de midtjyske Gazelle-virksomheder har været i berøring med.
- Det er en stærk platform, hvor vi i samarbejde kan hjælpe de midtjyske virksomheder med at få hjælp og
sparring til at afklare og realisere deres vækstambitioner. Uanset, om virksomheden er stor og veletableret
eller lille og ny. Og uanset branche og beliggenhed i regionen, fortsætter Jan Petersen.
Imidt skaber målbare effekter
Tal fra Erhvervsstyrelsen viser blandt andet, at det midtjyske samarbejde skaber jobs: Vejledte
virksomheder hos Væksthus Midtjylland har på toårigt sigt haft en vækst på 16,2% i beskæftigelsen, hvilket
svarer til knap 800 flere jobs.
Der til kommer, at virksomhederne har haft en vækst på 14,9% i omsætningen og 20,5 % i eksporten,
svarende til kr. 1,3 mia. mere i omsætning og kr. 430 mio. mere i eksport på to år. **
Det midtjyske erhvervsfremmesystem udgav en avis
Onsdag i uge 9 udgav imidt en avis som et indstik til Jyllands-Posten med blandt andet 19 vækstfortællinger
om virksomheder fra regionen, der har gjort brug af det midtjyske erhvervsfremmesystem imidt.
Avisen er udarbejdet af de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland i samarbejde
med midtjyske vækstvirksomheder og kan læses her: www.imidt.dk/avis

Læs mere om imidt på www.imidt.dk

*antal virksomheder inden for internationalt konkurrerende erhverv. Kilde: ”Det midtjyske vækstlag”,
rapport udarbejdet af IRIS-Group for Region Midtjylland; Marts 2015
** Kilde: Erhvervsstyrelsen National aftale for væksthusene 2014. Opgørelse af resultatmål; Marts 2015
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