
Bilag 1 til samarbejdsaftale 2016 

[Erhvervs- og Turismeudvalget  30.11.15]

Opgaver der generelt varetages af Gribskov Erhvervscenter A/S for de to parter indenfor 
driftsbevillingen.

1. Udarbejdelse af en strategisk plan for, at fremtidssikre GEC, efter prøveperiodens udløb 
hvorledes fundraising-indsatsen gennemføres

2.  Rådgive virksomheder. Afvikle virksomhedsbesøg (større såvel som mindre virksomheder) 
hos lokale eksisterende virksomheder, resulterende i 30 virksomheder i Væksthusforløb eller 
vækstforløb hos GEC.

3. Rådgive iværksættere: Afholde møder med potentielle iværksættere, resulterende i 70 antal 
virksomheder i Iværksætterhus-forløb eller GEC iværksætterforløb. 

4. Arbejde for at fastholde Gribskovs placering i toppen i Dansk Byggeris analyse (mest 
erhvervsvenlige kommune i Nordsjælland) og ikke mindst for at forbedre Gribskovs placering i DIs 
analyse af erhvervsvenligheden blandt de danske kommuner. Dette sker i nært samarbejde med 
Gribskov kommune og ErhvervGribskov.

5. Fortsætte med det nære samarbejde med Gribskov Jobcenter, herunder fortsat at afdække 
og afprøve nye muligheder for samarbejder med Gribskov Jobcenter i tæt samspil med 
Arbejdsmarkedschefen. Tænke helhedsorienteret omkring beskæftigelse, rekruttering og 
kompetencer til erhvervslivet ift. bla. partnerskab med VEU Nordsjælland, Gribskov gymnasium og 
andre relevante uddannelsesinstitutioner.

6. Fortsætte arbejdet med at etablere, konsolidere og udvikle Nordsjællands Maritime Klynge via
styregruppedeltagelse, fundraising, projektledelse og evt. projektarbejde afhængigt af ekstern 
finansiering. 

7. Bidrage til udviklingen af Fishing Zealand og sikre synergi til øvrige erhvervsaktiviteter i 
Gribskov indenfor fiskeri, som Gribskov Erhvervscenter A/S kender til og er involveret i. Bidrage til 
opstart og udvikling af erhvervsnetværk. Medvirke til at udbrede kendskab f.eks. via nyhedsbrev.

8. Bidrage til Gribskov Kommunes og ErhvervGribskovs initiativer til, at der handles lokalt

9. Deltager i Gribskov Kommunes leverandørmøder.

10. Deltager i Gribskov Kommunes velkomstmøder for nye virksomheder i kommunen. 

11. Dele relevant viden om det lokale erhvervsliv med ErhvervGribskov og Gribskov Kommune.

12. Deltage i koordineringsmøder i regi af Væksthus Hovedstaden og RH29 Erhvervsnetværk 
sammen med Gribskov Kommune. 

13. Bidrage til kendskab til og lokale projektmidler til LAG/FLAG.

14. Bidrage til kendskab til Region Hovedstadens nye EU kontor og deres serviceydelser.

15. Bidrage til fortsat udvikling og implementeringen af markedsføringsstrategi og 
investeringsfremmestrategi afhængigt af projektbevillinger. 

16. Igangsætte brugertilfredshedsundersøgelse i foråret 2016 med opfølgende initiativer.

Udgifterne til ovenstående dækkes af det faste årlige tilskud. 



Dog finansieres følgende udgifter af Gribskov Erhvervsråd til arrangementer, der afholdes i regi af 
erhvervsrådet: Forplejning, evt. lokaleleje og annoncering i den lokale presse. 

Endvidere finansieres udgifter til forplejning, annoncering i den lokale presse og evt. lokaleleje 
(efter konkret aftale) af arrangementer i samarbejde med Iværksætterhuset af Gribskov Kommune.


