
Allonge 2015

til

Samarbejdsaftale 2011 mellem 
Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Kommune

Det aftales hermed, at samarbejdsaftale 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Kommune forlænges 

til også at gælde hele 2015. Dog ændres de to sidste afsnit i aftalens kapitel 4 til:

Væksthuset er på flere måder bindeled mellem private virksomheder og det offentlige. Væksthuset arbejder på at opbyg-
ge et internationalt førende miljø, der giver alle regionens virksomheder med vækstpotentiale uanset deres kommunale 
tilhørsforhold de bedste vilkår for at vokse. Derfor samarbejder Væksthuset med såvel stat, region og kommuner om at 
skabe bedre rammevilkår og attraktive tilbud, som fører til vækst i form af øget beskæftigelse, omsætning og eksport.

Selv om mål og aktiviteter primært retter sig mod hele regionen, bestræber Væksthuset sig på at imødekomme de øn-
sker, som den enkelte kommune har med udgangspunkt i dennes erhvervspolitik, erhvervsstruktur og styrkepositioner.

På denne baggrund indgår Væksthuset aftale med Gribskov Kommune om at styrke indsatsen overfor lokale væksti-
værksættere og -virksomheder på følgende områder:

• Gennemfører mindst 10 vækstmøder jævnt fordelt i hele regionen,
• Tilstræber at vejlede og motivere mindst 18 virksomheder til vækst i Gribskov Kommune, heraf 50 % via evalu-

erede vækstforløb, der bliver afsluttet med en vækstplan, jf. den nationale aftale mellem Kommunernes Lands-
forening og Økonomi- og Erhvervsministeriet,

• Sikrer, at relevante væksthusprojekter bliver synlige for lokale virksomheder med henblik på deltagelse. Kontak-
ten til virksomhederne sker via nyhedsbreve, direct mail, telemarketing, lokal annoncering eller arrangementer,

• Sikrer at væksthusets erhvervskontaktpersoner i kommunen løbende bliver opdateret om Væksthusets projekt-
tilbud,

• Stiller kontaktperson til rådighed, som sammen med erhvervsansvarlige i Gribskov Kommune afsøger mulighe-
der indenfor lokal erhvervsfremme,

• Inviterer Væksthusets erhvervskontaktpersoner i Gribskov kommune til at deltage i de fire koordineringsmøder 
om erhvervsfremme og Erhvervsfremmeakademiets tre seminarer, som bliver afholdt for at styrke og udvikle 
netværket af erhvervsfremmeaktører i regionen,

• Tager initiativ til og organiserer deltagelse i relevante regionale aktiviteter og arrangementer, f.eks. Global En-
trepreneurship Week,

• Udarbejder rapport for Gribskov Kommune om årets resultater i kommunen og regionen.

Gribskov Kommune og dens lokale erhvervsservice støtter op på følgende måde:

• Sikrer, at relevante lokale virksomheder bliver formidlet videre til Væksthusets tilbud,
• Deltager i markedsføringen af de vækstmøder, der bliver afholdt i Nordsjælland,
• Samarbejder om gennemførelse af Global Entrepreneurship Week og andre regionale aktiviteter og arrange-

menter,
• Synliggør Væksthuset og dets aktiviteter på kommunens hjemmeside,
• Udarbejder oversigt over Gribskov Kommunes erhvervsrettede aktiviteter – Se vedlagte eksempel fra Herlev 

Kommune.

Dato:

For Væksthus Hovedstadsregionen

____________________

Dato:

For Gribskov Kommune

____________________


