Midtjysk erhvervssamarbejde skaber jobs i
regionen
Væksthus Midtjylland - 29. februar 2016
I Midtjylland gør man en fælles indsats for regional vækst, og det har vist sig at være en god ide. Tal fra
Erhvervsstyrelsen viser blandt andet, at vejledte virksomheder hos Væksthus Midtjylland på toårigt sigt har
haft en vækst på 16,2% i beskæftigelsen, hvilket svarer til knap 800 flere jobs*
De flotte resultater skyldes blandt andet, at man i region Midtjylland arbejder sammen om at skabe vækst
for de midtjyske virksomheder. Den samlede betegnelse for samarbejdet kalder de imidt, og det dækker over
de lokale erhvervsservices og Væksthus Midtjylland.
Samarbejdet har vist tydelige resultater. F.eks. har hver anden af de nykårede midtjyske Gazeller været i
berøring med imidt, og det er man naturligvis meget tilfreds med i det midtjyske erhvervsfremmesystem:
-Vi er stolte over, at de midtjyske virksomheder i den grad beviser, at de både kan og vil noget. Og vi er glade
for, at vi kan hjælpe dem med at udleve deres vækstambitioner, fortæller bestyrelsesformanden hos
Væksthus Midtjylland, Søren Olesen.
Imidt skaber målbare effekter
Og han har god grund til at være stolt. Vejledte virksomheder hos Væksthus Midtjylland har nemlig 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*.
-Vores samarbejde om vækst på tværs i regionen virker altså. Det tør vi godt konkludere. Vi kalder det imidteffekten, fortæller direktør hos Væksthus Midtjylland, Erik Krarup
Onsdag i uge 9 udgiver 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.
Læs mere om det midtjyske erhvervsfremmesystem imidt på www.imidt.dk.
*Kilde: Erhvervsstyrelsen National aftale for væksthusene 2014. Opgørelse af resultatmål; Marts 2015
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