Nærværende målsætningsdokument tager udgangspunkt i de overordnede mål for
partnerskabsaftalen, hvilke er
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiltrækning af nye virksomheder
Udvikling af og vækst i eksisterende virksomheder – herunder øget internationalisering
Øge antallet af private arbejdspladser
Øge antallet af bæredygtige iværksættervirksomheder
iværksættervir
Øge antallet af oplevelsesprodukter overfor turister
Øge antallet af turister
Øge turisternes forbrug
Skærpelse Roskildes profil/branding for derigennem at tiltrække virksomheder og turister

Målene for 2015 er:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Tiltrække min. 5 virksomheder til Roskilde Kommune med min. 5 ansatte – fokus på
virksomheder med høj værditilvækst f.eks. indenfor grøn teknologi, IT, turisme, Pharma
Medvirke til skabelse af +50 antal arbejdspladser i Roskilde Kommune – nettotilgang i
navngivne virksomheder og/eller tilgang af nye navngivne virksomheder.
Sikre overblik og samarbejde tæt med centrale udbydere af virksomhedsydelser mht. eksport
og virksomhedsopstart:
Identificere 10 virksomheder med ekspotentiale
Ud af disse skal min. 50% igangsætte eksportinitiativer
eksportini
– i samarbejde med Væksthus
Sjælland
DI undersøgelse – aktivt at medvirke til at forbedre følgende scores:
”Kommunens evne til at fasthold og tiltrække nye virksomheder” – fra ~3,05 (43) til +3,5
”Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed” – fra ~3,15 (80) til +3,5
”Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd” – fra ~2,8 (89) til + 3,3
Egen AIM undersøgelse –
kendskab til erhvervsafdelingen over 50 %
kendskab til EFR
FR over 75 %
Medvirke til at øge
ge antallet af besøgende på hovedturistattraktionerne
hovedturistattraktioner (Vikingeskibsmuseet,
(Viki
Roskilde Museum og Roskilde Domkirke) med min. 10 %
Serviceprojektet – min. 200 medarbejdere igennem forløb
Facebook følgere øges til 4.000 med +75 % udenfor kommunen (i dag 2.400–
2.400 med 60 %
udenfor kommunen)
Øge antallet af unikke besøg på www.visitroskilde.dk med 10 % (seneste 12 måneder pr.
september 2014 = 135.000)
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