
Next Step Netværk– kompetenceudvikling eksportfremme  

Nordjysk FødevareErhverv søger en aktør, der kan etablere et netværk under programmet Next Step med fokus på 

eksport. Netværket skal give de deltagende virksomheder en basal kompetenceudvikling indenfor indsatsområdet. 

Samtidig skal det forberede de, for hvem det er relevant, til at søge et intensivt eksportforløb – VITUS program – hos 

Udenrigsministeriets Trade Council. 

 

Indsatsområdet netværk i udviklingsprogrammet Next Step har til formål at give ansatte og ledere mulighed for at 

danne netværk med andre virksomheder med henblik på kompetenceudvikling, som kan give et vækstskub i den rig-

tige retning. Et netværksforløb med deltagelse af ansatte og ledere skal tilføre ny viden, som kan få afgørende betyd-

ning for virksomhedens udvikling og fremtidige vækstmuligheder på et nyt marked. 

 

Relevante emner i netværket kan være følgende: 

• Strategifasen – hvordan passer eksporten i forhold til øvrige aktiviteter? 

• Menneskelige ressourcer – findes de nødvendige allerede i virksomheden? 

• Markeds- og kulturforståelse – hvad skal man særlig være opmærksom på? 

• Markedsopbygning – hvorledes eksekveres strategien? 

 

Målgruppe  

Små og mellemstore danske fødevarevirksomheder, dog med undtagelse af primære erhverv, der opfylder følgende: 

1. Under 250 ansatte 

2. Kun én af værdierne for balancen eller årlig omsætning må overstige henholdsvis 43 mio. euro (balancen) 

eller 50 mio. euro (omsætning). 

Ejer og koncernstruktur har dog også betydning, jf. Kommissionens henstilling af den 6. maj 2003 om definition af 

mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, L 124/36 af 20. maj 2003. 

 

Opgaven 

Opgaven i forbindelse med etableringen af netværket i Next Step programmet omfatter b.la.: 

• Rekruttere minimum 5 virksomheder med mindst 5 og max. 100 medarbejdere (Next Step) 

• Rekruttere minimum 2 virksomheder for hvem det kunne være relevant at deltage i et VITUS forløb 

(Virksomheder, som rekrutteres til Next Step kan også rekrutteres til Vitus, såfremt de opfylder kravene til 

deltagelse i programmet) 

• Udvikle de deltagende virksomheders eksportkompetencer med inspiration i ovenstående 

• Screene de deltagende virksomheder mht. til parathed til VITUS-programmet, og i givet fald assisterer dem i 

forbindelse med ansøgningen 

• Afslutte og afrapportere netværket inden 1. marts 2019 

 

Økonomi 

Der er afsat 40.000,00 kr. til dækning af samtlige konsulenttimer ekskl. kørsel. 

Alle deltagere betaler 1.500 kr. til dækning af forplejning og lokale m.v. Hver deltager leverer timemedfinansiering 

med lønseddel. 

Nordjysk FødevareErhverv kan være behjælpelig med bestilling af mødelokale og forplejning, hvis netværksmøderne 

afholdes på Novi. Vi assisterer ligeledes i forbindelse med udfyldelse af timeregistrering, og fakturering af deltager-

betaling. 

Oplæg til håndtering af Eksportnetværk under Next Step sendes til Nordjysk FødevareErhverv på info@njfe.dk inden 

fredag den 16. november 2018. 

Spørgsmål kan rettes til projektkoordinator Birgit Søgaard Jensen på tlf. 7244 4412 

mailto:info@njfe.dk

