Bilag 26
Oversigt over kommunikationsindsatsen vedrørende Vækstforums aktiviteter i perioden 27. august til 18. november 2010
Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2009-10 bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker,
Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.
I perioden den 27. august 2010-18. november 2010 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter. Omtalerne er
fordelt på trykte medier, online medier, TV og radio.
Trykte medier: 146
Online: 158
TV: 4
Radio: 3
I forlængelse af mødet i Vækstforum den 9. september 2010 er kommunikationsoversigten opdelt, så omfanget af historier indenfor de
enkelte forretningsområder fremgår.
Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Velfærdsteknologier- og Services: 76
Energi: 166
Oplevelsesøkonomi: 32
Klynger: 14
Grænseoverskridende samarbejde: 7
Yderområder: 14
Tværgående: 2
De mest omtalte aktiviteter er følgende:
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Velfærdsteknologier- og service
-

Den store europæiske konference om ældre og velfærdsteknologi AAL Forum 2010. AAL står for ’Ambient Assisted Living’, herunder
stor synlighed af Welfare Tech Region.
Partnerskabsaftalen med regeringen – bl.a. med fokus på velfærdsteknologi.
Synliggørelse af fællesindsatsen for at sætte ekstra skub i det offentlig-private samarbejde på velfærdsområdet: ”Laboratorium for
offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi.”

Energi
- Push/Pull projektet med energirigtig renovering af boliger
- Vækst og Danmarks fremtid som førende nation indenfor vedvarende energi vil stå som to centrale temaer på konferencen, der onsdag
markerer den officielle åbning af LORC’s faciliteter i Lindø Industripark.
- Millionstøtte til el-skraldebilen i regi af Lean Energy Cluster.
- Partnerskabsaftalen med regeringen sætter fokus på grøn energi.
Klynger
- En satsning på fælles forretningsudvikling og strategisk samarbejde skal skabe vækst i syddanske fødevarevirksomheder.
Oplevelsesøkonomi
- Ny erhvervsturismestrategi fra Syddansk Turisme, der skal markedsføre regionen som kursus- og konferencedestination på både det
danske og internationale marked.
Grænseoverskridende samarbejde
- Partnerskabsaftale mellem regeringen og Regionen støtter op om udvikling i grænseområdet.

Vækst i yderområderne
- Ærøskøbings gamle skibsværft bliver rammen om nyt uddannelsestilbud for unge med særlige behov.
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Velfærdsteknologier- og service
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

02.09

CRN Online

It-profeten Ray Kurzweil kommer til Danmark

02.09

ComOn Online, Npinvestor.dk,
penge.dk

Ray Kurzweil kommer til Danmark

03.09

kL.dk

ABT-fonden: Kæmpe konference om ældre og
velfærdsteknologi

03.09

Regionsyddanmark.dk

Blodig åbning af innovationscenter

06.09

Teknovation.dk

Maskiner kan udsætte alderdom

Den markante it-profet gæster Odense i denne måned som et
indslag på AAL konferencen – Ambient Assistent Living. AAL
Forum sætter fokus på teknologier, der kan imødekomme den
eksplosive ældreudfordring.
Den markante it-profet gæster Odense i denne måned som et
indslag på AAL konferencen – Ambient Assistent Living. AAL
Forum sætter fokus på teknologier, der kan imødekomme den
eksplosive ældreudfordring.
Danmark er den 15.-17. september vært for den store europæiske
konference om ældre og velfærdsteknologi AAL Forum 2010. AAL
står for ’Ambient Assisted Living’. Den årligt tilbagevendende
konference har fokus på at øge ældres livskvalitet via
velfærdsteknologi og at styrke den kommercielle udvikling af
velfærdsteknologiske løsninger.
Blodige sportsulykker og patienter med et ildebefindende var nogle
af de scenarier, som udspillede sig ved indvielsen af Region
Syddanmarks nye innovationscenter fredag 3. september. Center for
brugerfokuseret innovation udvikler og opbygger nemlig i
samarbejde med læger, sygeplejersker modeller af afdelinger på
fremtidens sygehuse i fuld skala.
Om bare 35 år vil maskiner være klogere end mennesker. Det er
ikke science fiction, men synspunkter fra amerikanske Ray
Kurzweil, der gæster Odense Congress Center fredag den 17.
september, som et indslag på AAL –konferencen – Ambient
Assisted Living, der holdes i dagene 15. til 17. september.
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09.09

Sdu.dk

SDU i fremstød for velfærdsteknologi

09.09

Madebydelta.com (DELTA)

DELTA is leading a major European conference on
ageing and welfare technology

10.09

Altinget.dk/social
altinget.dk/forskning

Stor europæisk konference om ældre og
velfærdsteknologi

13.09

Odense.dk

Velfærdsteknologi som nyt erhvervseventyr?

13.09

Børsen

Mindre og mellemstore

13.09

Teknologiportalen.dk

DELTA står i spidsen for AAL Forum 2010

Universitetet er med til at præsentere Europe’s Welfare Tech Camp
på international konference i Odense. Sammen med Odense
Universitetshospital, Region Syddanmark, den nydannede klynge
Welfare Tech Region og Odense Kommune fortæller universitetet,
hvordan man i løbet af de kommende år vil skabe et kraftcenter for
udvikling og udbredelse af teknologi inden for social- og
sundhedsområdet.
The major international event for ageing technology and innovation
will be held in Odense, Denmark – AAL Forum 2010, AAL stands
for “Ambient Assisted Living”. Dates AAL Forum 2010 is held in
Odense Congress Center 15-17 September 2010. Read more about
AAL Forum 2010 Read more about the program of the conference
and register at www.aalforum.eu
Stor international konference om innovation og velfærdsteknologi
for ældre. På konferencen, der arrangeres under titlen ”Active
Ageing: Smart Solutions, New Markets”, kommer en række
fremtrædende danske og internationale oplægsholdere og der vil
også være mulighed for at afprøve forskellige velfærdsteknologier
fra det virkelige liv. Af talere kan bl.a. nævnes Lars Kolind,
formand for Welfare Tech Region.
Region Syddanmark og Odense Kommune har bedt
konsulentfirmaet DAMVAD og Danmarks Statistik om at udvikle
en ny ressourceområde-statistik for ”Velfærdsteknologi og –
service” med henblik på løbende at kunne følge udviklingen på
dette område.
Velfærdsteknologi i Odense. Region Syddanmarks klyngeprojekt
»Welfare Tech Region « får massiv opmærksomhed, når Odense
Congress Center på onsdag åbner dørene til den internationale
konference om velfærdsteknologi, AAL Forum 2010.
Den årligt tilbagevendende konference har fokus på at øge ældres
livskvalitet via velfærdsteknologi, samt at styrke den kommercielle
udvikling af velfærdsteknologiske løsninger. AAL Forum 2010
afholdes i Odense Congress Center i dagene 15.-17. september
2010. Du kan læse mere om programmet for konferencen og
tilmelde dig på www.aalforum.eu
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13.09

ComOn Online

Skal robotter overtage ældreplejen?

13.09

Børsen

Mindre og mellemstore

13.09

ZealandDenmark.eu

Topmøde. Velfærdsteknologi. Lego-dom

14.09

Dknyt.dk cit.teknologisk.dk

Oplev og prøv 100 slags velfærdsteknologi

14.09

ErhvervsBladet.dk

Konference med fokus på nyt teknologi til ældre

14.09

Regionsyddanmark.dk

Ny teknologi skal hjælpe ældre

En konference og udstilling i Odense sætter fokus på, hvordan
teknologi kan hjælpe i ældreplejen. Hvordan kan velfærdsteknologi
hjælpe dig til at leve selvstændigt og længere i eget hjem? Det er
temaet på denne uges AAL Forum i Odense Congress Center. Den
består dels af en konference med deltagere fra bl.a. Microsoft og
Intel og dels en udstilling, hvor almindelige borgere også får
mulighed for at opleve teknologierne.
Velfærdsteknologi i Odense Region Syddanmarks klyngeprojekt
»Welfare Tech Region« får massiv opmærksomhed, når Odense
Congress Center på onsdag åbner dørene til den internationale
konference om velfærdsteknologi, AAL Forum 2010.
Velfærdsteknologi – EU Kommissionen holder en konference i
Odense om et bestemt område inden for fremtidens informations og
kommunikationsteknologi: Konferencen kaldes ”AAL forum –
Ambient Assisted Living” og skal især handle om, hvilke itmuligheder i forbindelse med velfærd på ældreområdet. Odense by,
Region Syd, og Forsknings- og Innovationsstyrelsen er blandt
medarrangørerne.
Mød menneskerne, der samarbejder fra idéskabelse til teknologiens
anvendelse i praksis. Ud over Teknologisk Instituts Center for
Robotteknologi er Odense Kommune, University College Lillebælt,
Region Syddanmark, Medcom, ABT-Fonden, Welfare Tech Region
samt Servicestyrelsen arrangører af Innovation World under AAL.
Stor europæisk konference i Danmark sætter fokus på, hvordan ny
teknologi kan give de ældre den bedste behandling og samtidigt
skabe økonomisk vækst. Den store europæiske konference AAL
Forum 2010, der foregår i Odense, sætter fra den onsdag til fredag i
denne uge fokus på udvikling af velfærdsteknologi.
Velfærdsteknologien er et af de områder, vi er stærke på, og som vi
kan udvikle i fremtiden, siger regionsrådsformand Carl Holst (V)
fra Region Syddanmark. Syddanmark i front og netop i den
syddanske region arbejder mange virksomheder på at udvikle nye
teknologiske løsninger, derfor har det været naturligt at placere
årets store europæiske konference om ældre og velfærdsteknologi i
regionen.
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14.09

Dr.dk

Velfærdsteknologi skal skabe jobs

14.09

Nyhedsinformation for Social- og
Sundhedssektor

Viser velfærdsteknologi i brug i de rette miljøer

14.09

Altinget.dk/sundhed

Stor europæisk konference om ældre og
velfærdsteknologi

15.09

Fyens Stiftstidende

Fremtidens varme hænder er kolde

15.09

Elbo bladet

Ny teknologi skal hjælpe ældre

Der skal skabes 500 jobs på bare tre år i region Syddanmark på at
lave velfærdsteknologi. Men det interessante er, at vi ved også i dag
at vi har ca. 450-460 virksomheder, som ligger i grå-zonen som har
velfærdsteknologisk omsætning, fortæller Henning Seiding,
direktør for regionens velfærdsprojekt, Welfare Tech Region.
Velfærdsteknologi kan klinge af noget fjernt og abstrakt. Derfor har
arrangørerne af Innovation World udstillingen den 15.-17.
september grebet dybt i posen med virkemidler for at gøre de
mange velfærdsteknologier nærværende og levende for de
besøgende. Ud over Teknologisk Instituts Center for
Robotteknologi er Odense Kommune, University College Lillebælt,
Region Syddanmark, Medcom, ABT Fonden, Welfare Tech Region
samt Servicestyrelsen Arrangører af Innovation World under AAL.
Stor international konference om innovation og velfærdsteknologi
for ældre. På konferencen, der arrangeres under titlen ”Active
Ageing: Smart Solutions, New Markets”, kommer en række
fremtrædende danske og internationale oplægsholdere og der vil
også være mulighed for at afprøve forskellige velfærdsteknologier
fra det virkelige liv. Af talere kan bl.a. nævnes Lars Kolind,
formand for Welfare Tech Region.
Fremtidens plejeteknologi er i centrum under den internationale
konference AAL Forum 2010, der begynder i dag i Odense og varer
til fredag. Og der er god grund til at sætte fokus på lige præcis disse
mulige løsninger på et stort problem, hvis man spørger Henning
Seiding, der er direktør for Welfare Tech Region , som er Region
Syddanmarks satsning på at være internationalt førende i
velfærdsteknologi.
Flere ældre og færre til at tage sig af dem. Den store europæiske
konference AAL Forum 2010 sætter fra den 15.-17. september
fokus på udvikling af velfærdsteknologi som en af løsningerne.
Placeringen af AAL –konferencen i Odense er udtryk for, at vi ser
velfærdsteknologi som et af de helt store vækstområder i fremtiden.
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15.09

Servicesstyrelsen.dk, Presswire.dk

Bedre livskvalitet med velfærdsteknologi

15.09

Fyens Stiftstidende

Velfærds-mekka

15.09

Tv2Fyn

Velfærdsteknologi i Odense

16.09

ZealandDenmark.eu

Ny teknologi for mere velfærd

16.09

ComOn Online

Robotsæl skal øge livskvaliteten

16.09

ComOn Online

Her er fremtidens hjemmehjælper

16.09

Fyens Stiftstidende

Robotter på vej til de ældre

Velfærdsteknologiske løsninger skal bruges af mennesker og
fungere blandt mennesker. Velfærdsteknologien kan forøge
borgerens grad af selvhjulpenhed og værdighed, og dermed øget
livskvalitet blandt både ældre og pårørende. Innovation World er et
supplement til det traditionelle udstillingsområde på AAL Forum
2010.
Odense er de kommende tre dage vært for den årlige, internationale
konference om velfærdsteknologi. AAL Forum 2010 er navnet på
konferencen, der bliver arrangeret i et samarbejde mellem Odense
Kommune, Region Syddanmark og Videnskabsministeriet samt
ABT-fonden og Europakommissionen.
En robotarm, der holder kaffen og et toilet der løfter en op og ned.
Det er måske fremtiden, når der bliver mangel på hjemmehjælpere.
Det var et samarbejde mellem EU-kommissionen, diverse styrelser,
Odense by og Region Syd, der stod bag, da EU’s anden store
konference om fremtidens velfærdsteknologi løb af stablen i går
under betegnelsen AAL – Ambient Assisted Living.
ComON har mødt Paro-opfinderen Takamori Shibata på AAL
Forum i Odense. Han har et tæt samarbejde med Center for
Robotteknologi på Teknologisk Institut omkring Paro og Shibata
har tilbragt flere måneder på et dansk plejehjem for at forstå
kommunikation mellem plejere og de ældre.
Innovation World slutter torsdag, mens selve AAL Forum i Odense
fortsætter til fredag, hvor den amerikanske teknologi-profet Ray
Kurzweil er inviteret til at tale om robotter og kunstig intelligens.
Hvis hans prognose er korrekt, så bliver mange af de teknologier
der er vist i Odense overflødige – for han mener at vi i fremtiden
kan uploade vores hjerne til computeren og leve videre helt uden
krop.
AAL Forum i dag slår dørene op for alle, der har lyst til et kig ind i
fremtidens ældrepleje. I dag er der gratis adgang for alle på Odense
Congress Center, når nutidens og fremtidens teknologiske løsninger
på den store udfordring mod velfærden: Flere gamle, færre unge til
at pleje og passe.
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16.09

Fyens Stiftstidende

EU skamroser Fynsk satsning

17.09

CRN Online

Skal robotter overtage ældreplejen?

17.09

Fyens Stiftstidende

Nu har Fyn chancen

17.09

ZealandDenmark.eu

Fem fordele ved velfærdsteknologi

17.09

Fredericia Dagblad
Vejle Amts Folkeblad

Syddanmark: Velfærdsteknologi er vejen frem

17.09

Cit.teknologisk.dk
CRN Online

Robotsæl skal øge livskvaliteten

Der var stor ros til Odense, til Fyn, til Region Syddanmark og til
Danmark, da EU-kommissær Neelie Kroes i går åbnede AAL
Forum , som er en konference for velfærdsteknologi, i Odense. Det
handler om at få placeret EU i førersædet i denne nye industri, som
man så det i mobilindustrien, mener hun.
En konference og udstilling i Odense sætter fokus på, hvordan
teknologi kan hjælpe i ældreplejen. Det er temaet på denne uges
AAL Forum i Odense Congress Center. Forkortelsen AAL står for
Ambient Assisted Living og selvom det kan lyde en anelse
kryptisk, så handler det ganske simpelt om, hvordan teknologi kan
bruges i ældreplejen.
Welfare Tech Region er et samarbejde mellem offentlige og
private, som fremmer nye forretningsområder og produkter inden
for velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi. Nu er et samarbejde
mellem syddanske aktører på tværs af erhverv, forskning og socialog sundhedssektoren. INVIA, opsamler gode idéer fra brugere og
medarbejdere og bidrager til udvikling og afprøvning af nye
teknologier. Innovationscenteret fungerer som et stort værksted for
læger, sygeplejersker, portører, patienter og private virksomheder.
AAL-KONFERENCEN I ODENSE – 17. september 2010
”Velfærdstilpasning gælder jo ikke kun omsorg. Organiseret af EUKommissionens AAL-program i samarbejde med bl.a. Forskningsog innovationsstyrelsen og en ny klyngedannelse med
udgangspunkt i Region Syd, kaldet Welfare Tech Region.
Flere ældre og færre til at tage sig af dem. Den store europæiske
konference AAL Forum 2010 sætter fra den 15.-17. september
fokus på udvikling af velfærdsteknologi som en af løsningerne.
Placeringen af AAL –konferencen i Odense er udtryk for, at vi ser
velfærdsteknologi som et af de helt store vækstområder i fremtiden.
ComON har mødt Paro-opfinderen Takamori Shibata på AAL
Forum i Odense. Han har et tæt samarbejde med Center for
Robotteknologi på Teknologisk Institut omkring Paro og Shibata
har tilbragt flere måneder på et dansk plejehjem for at forstå
kommunikation mellem plejere og de ældre.
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19.09

mm.dk

Kapitaltørke truer europæisk velfærdsteknologi

21.09

Børsen

Massiv vækst i sundhedsteknologi til ældre

21.09

Erhvervsbladet.dk

Iværksætter: Her er din fremtid

24.09

Dr.dk

Velfærdsteknologi styrkes af ny partner

24.09

Regionsyddanmark.dk

Gang i eksporten af velfærdsteknologi

”Det er dyrt og vanskeligt at udvikle velfærdsteknologi, og vi kan
se, at det er svært for virksomhederne at få tilført kapital,” siger
Lars Kolind, bestyrelsesformand i den nystartede Welfare Tech
Region. Welfare Tech Region mener, at det er oplagt at kompensere
for fraværet af venturekapital ved at lade det offentlige spille en
mere aktiv rolle.
Sundheds-IT Dansk medicoindustri har de bedste forudsætninger
for at skabe en ny eksportsucces på et voksende marked for
elektroniske hjælpemidler til ældre mennesker. … Især nu, hvor
populationen bliver ældre,« siger Lars Kolind, som er engageret i
ældreteknologier bl.a. via sit formandskab i Region Syddanmarks
netværk og videnscenter for velfærdsteknologi, Welfare Tech
Region.
En af verdens førende iværksættere, amerikanske Ray Kurzweil,
skitserede mulighederne for fremtidens iværksættere på stor
europæisk konference i Danmark. Den amerikanske superiværksætter og menneskelige tænketank, Ray Kurzweil, leverede
den perspektivrige afslutning, da den tre dages lange AAL Forum
2010 sluttede i fredags i Odense Congress Center.
Med Odense som centrum for udvikling af velfærdsteknologi står
særligt Fyn til at vinde på den partnerskabsaftale som Region
Syddanmark i dag, fredag indgik med regeringen. Partnerskabet
skal få eksporten af velfærdsteknologi til at stige markant.
Med Odense som centrum for udvikling af velfærdsteknologi står
særligt Fyn til at vinde på den partnerskabsaftale som Region
Syddanmark i dag, fredag 24. september 2010, indgik med
regeringen. Aftalen skulle gerne sparke gang i en øget eksport af
velfærdsteknologi, siger regionrådsformand og formand for
Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).
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27.09

ElectronicSupply.dk

Vil sætte gang i eksporten af velfærdsteknologi

27.09

Nyhedsinformation.dk

Gang i eksporten af velfærdsteknologi

30.09

Regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark vil gøre innovationscenter
nationalt

30.09

Dinby.dk

Udvikling i Odense skal komme Danmark til gode

01.10

Dagensmedicin.dk

Her afprøver de fremtiden

01.10

Fyns Amts Avis

Fynske idéer skal gavne hele landet

Region Syddanmark indgik fredag den 24. september en
partnerskabsaftale med regeringen. Her blev der givet håndslag på,
at både regering og region bakker op omkring forskellige regionale
initiativer og indsatsområder – herunder arbejdet med at give de
velfærdsteknologiske virksomheder en kortere og hurtigere vej til
eksportmarkederne.
Danske virksomheder eksporterer for 18 mia. kr. i
velfærdsteknologi årligt. Et nyt partnerskab skal få eksporten til at
stige markant. Med Odense som centrum for udvikling af
velfærdsteknologi står særligt Fyn til at vinde på den
partnerskabsaftale, som Region Syddanmark har indgået med
regeringen.
Selvkørende serveringsvogne, robotstyrede bade eller
brugertilpassede sengestuer. Der er ingen grund til, at en god idé
skal begrænses til én region, siger Carl Holst. Center for
brugerfokuseret innovation fungerer som et værksted, hvor
sundhedspersonale i fællesskab med private virksomheder kan
udvikle hele sygehusafsnit eller teknologi, der kan hjælpe patienter
og sundhedspersonale.
Udviklingen af fremtidens sygehuse og velfærdsinnovation i
Odense, skal komme hele Danmark til gode. Center for
brugerfokuseret innovation fungerer som et værksted, hvor
sundhedspersonale i fællesskab med private virksomheder kan
udvikle hele sygehusafsnit eller teknologi, der kan hjælpe patienter
og sundhedspersonale.
Klos op ad Center for Robotteknik ligger Center for
brugerfokuseret innovation . Her fostres, fødes og forkastes ideer til
fremtidens hospital.
Et center i Odense, som skal udvikle fremtidens sygehuse og
velfærd, skal komme hele Danmark til gode.Det såkaldte
innovationscenter –hvor selvkørende serveringsvogne, robotstyrede
bade eller brugertilpassede sengestuer kunne være bare nogle af
idéerne –rummer ifølge Region Syddanmark meget store
muligheder, og derfor skal hele landet have glæde af det.

10

04.10

Flensborg Avis

04.10

JydskeVestkysten

04.10

JydskeVestkysten

05.10

Fredericia Dagblad

05.10

Vejle Amts Folkeblad

Skal vi tage navneforandring for Brians Mikkelsens Men så er spørgsmålet blot, hvilke navne vi skal overveje. Vi har
skyld?
ingen store, flotte broer af stål og beton at opkalde regionen efter.
Ingen nye pompøse bygningsværker udover det gamle
fæstningsværk » Danevirke « . Men så skal hovederne lægges i
blød, for i Region Syddanmark anvender vi allerede navnet »
Welfare Tech Region « om vores velfærdsteknologiske satsning,
ligesom » Energy Tech Region « anvendes i flere andre
sammenhænge.
Lars Kolind: Hjælpemidler bliver større industri end Måske kan Syddanmark blive et drivhus for opfindelse og
vindmøller
produktion af nye hjælpemidler til den hastigt voksende gruppe af
ældre. Det er i hvert fald den vision, som tidligere direktør for
høreapparat-producenten Oticon, Lars Kolind, arbejder ud fra som
formand for Welfare Tech Region , der er et samarbejde mellem
offentlige og private inden for velfærdsteknologi. Lars Kolind
forudser, at der alene i den syddanske region er plads til fire eller
fem succesvirksomheder inden for velfærdsteknologi.
Kæmpe behov for robotter til ældre-pleje
Der er et gigantisk behov for ny velfærdsteknologi.
Vindmøllemarkedet er det rene ingenting ved siden af dette her,
siger tidligere Oticon-direktør Lars Kolind, der også er formand for
Region Syddanmarks fond for velfærdsteknologi, Welfare Tech
Region .
Regionen: Gang i eksport af velfærdsteknologi
Med Odense som centrum for udvikling af velfærdsteknologi står
særligt Fyn til at vinde på den partnerskabsaftale, som Region
Syddanmark forleden indgik med regeringen. Aftalen skulle gerne
sparke gang i en øget eksport af velfærdsteknologi, siger
regionrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl
Holst.
Regionen: Gang i eksport af velfærdsteknologi

Med Odense som centrum for udvikling af velfærdsteknologi står
særligt Fyn til at vinde på den partnerskabsaftale, som Region
Syddanmark forleden indgik med regeringen. Aftalen skulle gerne
sparke gang i en øget eksport af velfærdsteknologi, siger
regionrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl
Holst.
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06.10

ElectronicSupply.dk

Region Syddanmark vil gøre innovationscenter
nationalt

09.10

Altinget.dk/ forskning &
innovation,
Altinget.dk/social
Altinget.dk/sundhed

Konference: Mennesker og velfærdsteknologier

12.10

Penge.dk, Npinvestor.dk, ComOn
Online

Japanske robotter skal testes på danske sygehuse

12.10

Nyhedsinformation for Social- og
Sundhedssektor

Ny teknologi skal hjælpe ældre

12.10

Nyhedsinformation for Social- og
Sundhedssektor

Gang i eksporten af velfærdsteknologi

13.10

Business.dk

Japanske robotter skal testes på danske sygehuse

Udvikling af velfærdsinnovation og fremtidens sygehuse i Odense
skal komme hele Danmark til gode, hvis det står til Region
Syddanmark. Nye opfindelser inden for velfærdsteknologi. Center
for brugerfokuseret innovation fungerer som et værksted, hvor
sundhedspersonale i fællesskab med private virksomheder kan
udvikle hele sygehusafsnit eller teknologi, der kan hjælpe patienter
og sundhedspersonale
Velfærdsteknologi handler i høj grad om tilpasning til mennesker
og organisationer. … For ellers risikerer vi, at teknologierne står i
hjørnet og ikke bliver anvendt i det daglige arbejde. Formålet med
konferencen er at finde svar på, hvordan vi bliver bedre til at
anvende og implementere teknologierne i praksis. Arrangør:
Velfærdsteknologi.nu
Den japanske teknologigigant Panasonic har indgået et samarbejde
om test af teknologi fra sit Robot Development Center med et
dansk konsortium bestående af Århus og Odense Kommuner,
Region Midtjylland og Region Syddanmark. I Odense har man
netop været vært for en international konference, AAL Forum , som
fremviste det nyeste inden for robotteknologi til ældreplejen.
Flere ældre og færre til at tage sig af dem. Det kan være svært at
gennemskue, hvordan vi i fremtiden bliver i stand til at servicere
vores ældre. Det forsøgte den store europæiske konference, AAL
Forum 2010, som løb af stabelen i Odense Congress Center den
15.-17. september, at give svar på. Konferencen satte fokus på
udvikling af velfærdsteknologi som en af løsningerne.
Med Odense som centrum for udvikling af velfærdsteknologi står
særligt Fyn til at vinde på den partnerskabsaftale, som Region
Syddanmark har indgået med regeringen. Aftalen skulle gerne
sparke gang i en øget eksport af velfærdsteknologi, siger
regionrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl
Holst (V).
Odense har man netop været vært for en international konference,
AAL Forum , som fremviste det nyeste inden for robotteknologi til
ældreplejen. Herunder også robotsælen Paro, som allerede
anvendes på flere danske plejehjem.
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18.10

Vejleamtsfolkeblad.dk

48 mio. kr. til velfærds-innovation

18.10

Regionsyddanmark.dk

48 mio. kr. til øget offentligt-privat samarbejde om
velfærd

18.10

CRN Online

Danske sygehuse skal teste Panasonic-robotter

18.10

Tv2.dk

Odense centrum for landsdækkende samarbejde

19.10

Kommunenyt.dk

48 mio. kr. til øget offentligt-privat samarbejde om
velfærd

De fem danske regioner, Servicestyrelsen samt en række kommuner
og private virksomheder går sammen om en fælles indsats for at
sætte ekstra skub i det offentlig-private samarbejde på
velfærdsområdet. Projektet giver private virksomheder mulighed
for i samarbejde med vores institutioner at skabe bedre omsorg for
patienter og borgere. At vi samarbejder på tværs af
regionsgrænserne betyder desuden, at vi kan trække på hinandens
viden og erfaringer på området, siger Carl Holst, formand for
Syddansk Vækstforum.
Samarbejdet, der bærer navnet ”Laboratorium for offentlig-privat
innovation og velfærdsteknologi”, har netop modtaget tilsagn om
støtte fra blandt andet Økonomi- og Erhvervsministeriet og
medfinansieres af Syddansk Vækstforum.
Odense har man netop været vært for en international konference,
AAL Forum , som fremviste det nyeste inden for robotteknologi til
ældreplejen. Herunder også robotsælen Paro, som allerede
anvendes på flere danske plejehjem.
Nyt samarbejde om innovation og velfærdsteknologi med
deltagelse af både private og offentlige instanser får base i Odense.
De fem danske regioner, Servicestyrelsen samt en række kommuner
og private virksomheder går sammen om en fælles indsats for at
sætte ekstra skub i det offentlig-private samarbejde på
velfærdsområdet. De involverede skyder tilsammen 48 millioner
kroner i projektet, der får Center for Brugerfokuseret Innovation i
Odense som omdrejningspunkt.
De fem danske regioner, Servicestyrelsen samt en række kommuner
og private virksomheder går sammen om en fælles indsats for at
sætte ekstra skub i det offentlig-private samarbejde på
velfærdsområdet. Samarbejdet, der bærer navnet ”Laboratorium for
offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi”, har netop
modtaget tilsagn om støtte fra blandt andet Økonomi- og
Erhvervsministeriet og medfinansieres af Syddansk Vækstforum.
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21.10

Børsen

Mindre og mellemstore

22.10

Fyns Amts Avis

Nyt center for samarbejde

04.11

Der Nordschleswiger

Bürgertreffen Seniorenpolitik

De fem danske regioner, Servicestyrelsen samt en række kommuner
og private virksomheder går sammen om en fælles indsats for at
sætte ekstra skub i det offentlig-private samarbejde på
velfærdsområdet. Samarbejdet, der bærer navnet ”Laboratorium for
offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi”, har netop
modtaget tilsagn om støtte fra blandt andet Økonomi- og
Erhvervsministeriet og medfinansieres af Syddansk Vækstforum.
De fem danske regioner, Servicestyrelsen samt en række kommuner
og private virksomheder går sammen om en fælles indsats for at
sætte ekstra skub i det offentlig-private samarbejde på
velfærdsområdet. Center for Brugerfokuseret Innovation i Odense
er omdrejningspunkt for det landsdækkende samarbejde.
Samarbejdet, der bærer navnet ” Laboratorium for offentligprivat
innovation og velfærdsteknologi”, har netop modtaget tilsagn om
støtte fra blandt andet Økonomi og Erhvervsministeriet og
medfinansieres af Syddansk Vækstforum
Anfang September hatte es drei Bürgertreffen zur künftigen
Seniorenpolitik gegeben. Die dort geäußerten Ideen und Vorschläge
sind nun vom kommunalen Älterenservice in einen Entwurf für den
Älterenplan 2011 bis 2015 zusammengefasst. An der Ausstellung »
Welfare Tech Region « können sich die Teilnehmer über
technologische Hilfen in der künftigen Altenpflege informieren.
Danach folgt wiederum Gruppenarbeit, deren Ergebnisse notiert
werden.
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Energi
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

27.08

Erhvervsbladet.dk

500-energi jobs på vej

Sønderborg-området får nu støtte til at kickstarte et projekt med
energirigtig renovering af boliger. Et helt nyt projekt forsøger
nemlig at skabe omkring 500 nye jobs i området ved at udnytte
boligejernes øgede efterspørgsel på tømrer, isoleringsarbejdere,
VVS-montører og elektrikere. Et projekt, som Syddansk
Vækstforum netop har støttet med 1,2 millioner kroner.

27.08

Bulding-supply.dk

Stort renoveringsprojekt vil skabe 500 jobs

Et nyt projekt vil forsøge at skabe mange nye jobs i Sønderborg ved
at udnytte boligejernes øgede efterspørgsel på tømrer,
isoleringsarbejdere, VVS-montører og elektrikere. I takt med, at
traditionelle industriarbejdspladser er forsvundet, er tilsagnene fra
Syddanmark Vækstforum meget velkomne.

27.08

Regionsyddanmark.dk

Energirigtig renovering skaber 500 jobs

Et helt nyt Push/Pull projekt forsøger at skabe ca. 500 nye jobs i
området ved at udnytte boligejernes øgede efterspørgsel på tømrer,
isoleringsarbejdere, VVS-montører og elektrikere. Et projekt, som
Syddansk Vækstforum netop har støttet med 1,2 mio. kr.

27.08

Maskinbladet

Nyt om navne

Kjerteminde Avis

Et nyt dansk energieventyr

Den tidligere EU-landbrugskommissær og fødevareminister
Mariann Fischer Boel indtræder som ny formand for LORC-Rådet
(Lindø Offshore Renewable Center ).
Alle med interesse for fremtidens udvikling indenfor den alternative
energisektor er inviteret til en eftermiddag på Lindøværftet i
selskab med statsminister Lars Løkke Rasmussen og bestyrelsen for
LORC (Lindø Offshore Renewables Center). Samtidig vil LORC
gerne benytte dagen til at give en orientering og status over
resultaterne i det første år, konkrete udviklingsprojekter i den
kommende tid samt etableringen af LORCs Klynge og netværk af
medlemmer.

28.08
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30.08

Regionnyt.dk, kommunenyt.dk, I
dag.dk

01.09

Dansk VVS

01.09

Jydske Vestkysten Sønderborg

01.09

Installator.dk

02.09

Altinget.dk/christiansborg

Energirigtig renovering skaber 500 jobs

Et helt nyt Push/Pull projekt forsøger at skabe ca. 500 nye jobs i
området ved at udnytte boligejernes øgede efterspørgsel på tømrer,
isoleringsarbejdere, VVS-montører og elektrikere. Et projekt, som
Syddansk Vækstforum netop har støttet med 1,2 mio. kr.

Projektmidler til trekantområdet

Middelfart og Kolding kommuner har efter indstilling fra Syddansk
Vækstforum fået 5,7 millioner kroner fra EU’s regionalfond til
såkaldt grøn erhvervsvækst. Projektet skal give arbejde til
virksomheder i regionen, der arbejder med energieffektivisering af
byggeriet.

Utætte huse kan give 500 nye job

Et helt nyt skub-og-træk-projekt forsøger at skabe cirka 500 nye job
i området ved at udnytte boligejernes øgede efterspørgsel på tømrer,
isoleringsarbejdere, VVS-montører og elektrikere. Syddansk
Vækstforum støtter med 1,2 mio. kroner.

Energirigtig renovering skaber 500 jobs

Folketingets Erhvervsudvalg på tur

De danske boligejere har fået øje på den gode idé i at
energirenovere deres boliger. Og det kan komme Sønderborgområdet økonomisk til gode. Et helt nyt projekt forsøger at skabe
ca. 500 nye jobs i området ved at udnytte boligejernes øgede
efterspørgsel på tømrere, isoleringsarbejdere, vvs-montører og
elektrikere. Et projekt, som Syddansk Vækstforum netop har støttet
med 1,2 mio. kr.
Folketingets Erhvervsudvalg sætter øget fokus på eksport og
innovation. Programmet omfatter også besøg hos: Lindø
Industripark og LORC, Munkebo, Systematic A/S, Århus,
Alexandra Instituttet A/S, Katrinebjerg K.K. Erhvervsudvalget skal
desuden mødes med en række personer med særlig ekspertise inden
for innovation og eksport.
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02.09

Altinget.dk/Transport
Altinget.dk/christiansborg

Erhvervsudvalget holder pressemøde

Folketingets Erhvervsudvalg sætter øget fokus på eksport og
innovation. Pressemødet betegner afslutningen på Folketingets
Erhvervsudvalgs studietur den 2. og 3. september 2010 i Region
Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland. På
programmet er besøg hos: Glunz & Jensen A/S, Ringsted, Lindø
Industripark og LORC, Munkebo, Fiberline Composites A/S,
Middelfart Systematic A/S, Århus Alexandra Instituttet A/S,
Katrinebjerg K.K.

06.09

Kjerteminde avis

Åbning af LORC med fokus på grøn vækst

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er dagens hovedtaler på
konferencen, der på onsdag markerer åbningen af faciliteterne i
Lindø Indusrtipark. LORC er etableret med private midler og har
fået støtte til opstarten fra Fornyelsesfonden og Syddansk
Vækstforum til omstilling i hårdt ramte områder. Det handler om at
skabe vækst og nye arbejdspladser for de mange, der mister deres
job i forbindelse med lukningen af Lindøværftet.

06.09

Ugeavisen.dk

På pengejagt for Offshore Center Danmark

06.09

I dag.dk, Jernindustri.dk

Offshore sektoren styrker funding-indsatsen

06.09

Nyhedsbladet Dansk Energi

Formand for LORC Rådet

Offshore Center Danmark udvider indsatsen for at skaffe
finansiering til offshore sektoren, og har ansat Allan Christensen
som såkaldt funding-koordinator. Hans opgave bliver at skabe nye
udviklingsprojekter til gavn for offshoreindustrien og skaffe de
nødvendige midler til at gennemføre projekterne.
Offshore Center Danmark styrker fundings indsats for offshore
sektoren med en funding koordinator, som skal styrke indsatsen for
at skabe nye udviklingsprojekter Viden- og innovationscenter
Offshore Center Danmark udvider indsatsen for at skaffe funding til
offshore sektoren og har ansat Allan Christensen som funding
koordinator. Med Allan har vi mulighed for at øge vores
ambitionsniveau, forklarer direktør Peter Blach.
Lindoe Offshore Renewables Center – LORC – har udpeget
tidligere EU-kommissær og fødevareminister Mariann Fischer Boel
som formand for LORC Rådet, der vil spille en central rolle i den
historiske turn-around på Lindøværftet.
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06.09

I dag.dk

Officiel indvielse af LORC

Vækst og Danmarks fremtid som førende nation indenfor
vedvarende energi vil stå som to centrale temaer på konferencen,
der onsdag markerer den officielle åbning af LORC ’s faciliteter i
Lindø Industripark. Statsminister Lars Løkke Rasmussen, som er
dagens hovedtaler, mener, at den økonomiske situation stiller helt
nye krav til vækstskabelse.
Vækst og Danmarks fremtid som førende nation indenfor
vedvarende energi vil stå som to centrale temaer på konferencen,
der onsdag markerer den officielle åbning af LORC ’s faciliteter i
Lindø Industripark. LORC ’s bestyrelsesformand, tidligere
statsminister Poul Nyrup Rasmussen glæder sig over startskuddet
for LORC ’s mange udviklingsprojekter.

06.09

Jernindustri.dk

Officiel indvielse af LORC

07.09

Fredericia Dagblad, Vejle Amts
Folkeblad

Sønderborg: Håb om 500 nye job i energiprojekt

Et nyt projekt forsøger at skabe ca. 500 nye job i området ved at
udnytte boligejernes øgede efterspørgsel på tømrere,
isoleringsarbejdere, vvs-montører og elektrikere. Et projekt, som
Syddansk Vækstforum netop har støttet med 1,2 millioner kroner.

07.09

Erhvervsbladet.dk

Millionstøtte sætter el på skraldebilen

I Syddanmark går flere virksomheder nu sammen i et stort
udviklingsprojekt, der skal forvandle dieselkøretøjer som
skraldebiler og slamsugere til lydløse elkøretøjer. Som trækdyr i
udviklingen står den nydannede nationale Lean Energy Cluster,
som i denne uge forventes at modtage omkring 40 millioner kroner
i støtte fra Syddansk Vækstforum.

08.09

Lokalbladet budstikken Sønderborg

Energi-renovering kan skabe 500 jobs

Et nyt projekt forsøger at skabe ca. 500 nye job i området ved at
udnytte boligejernes øgede efterspørgsel på tømrere,
isoleringsarbejdere, vvs-montører og elektrikere. Et projekt, som
Syddansk Vækstforum netop har støttet med 1,2 millioner kroner.

08.09

Dr.dk

Løkke på Lindø

Onsdag eftermiddag var der sang og bæger-klang på Lindø-værftet,
da statsminister Lars Løkke Rasmussen var gæst ved indvielsen af
et nye test- og udviklingscentercenter for havvindmøller og ny
miljøvenlig teknologi – LORC . Det var formanden for LORC, Poul
Nyrup Rasmussen, der bød velkommen.
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08.09

Business.dk
Dtu.dk
Berlinske Tidende

Flyvsk forsker med fast grund under fødderne

08.09

Fyens Stiftstidende

Løkke åbner LORC i dag

08.09

BT

Det sker i dag:

08.09

Berlingske Tidende

Lindø Version 2.0

08.09

Fyens Stiftstidende

To gange Rasmussen bød fremtiden velkommen

08.09

TV2Fyn

LORC indvies på Lindø

08.09

TV2Fyn

Fremtiden for Lindø

08.09

TV2Fyn

LORC på Lindø

Claus Hviid Christensen skal skabe håb og arbejdspladser på Fyn.
Som chef for nyt center på Lindø skal han samle firmaer,
myndigheder og universiteter og skabe et mølleeventyr til havs. Det
er bare én måned siden, at Claus Hviid Christensen tiltrådte jobbet
som direktør for LORC.
Der er fint besøg, når den officielle åbning af LORC ’s faciliteter i
Lindø Industripark finder sted i morgen med vækst og vedvarende
energi som centrale temaer. LORC er Danmarks nye center for
forskning, udvikling, test og demonstration af teknologi til
udvinding af grøn energi på havet. Centret er etableret af en række
af de største danske virksomheder inden for produktion af
vedvarende energi på havet, og ambitionen er at skabe et globalt
førende udviklingscenter.
Lars Løkke på turné KL. 10.00: Statsministeren besøger i dag
University College Lillebælt i Vejle fra kl. 10 til 11.45 og senere på
dagen Lindøværftet, hvor han er hovedtaler ved den officielle
indvielse af LORC kl. 14.15 til 15.45.
Det er Lindoe Offshore Renewables Center, eller LORC , som
centret mundret kalder sig. Officielt indvies centret i dag, hvor
statsminister Lars Løkke Rasmussen holder tale, men i praksis er
der endnu et stykke vej, før centret er i fuld aktivitet.
Det var et møde mellem en forhenværende og en siddende
statsminister, der fandt sted på Lindø Værft onsdag, da Poul Nyrup
Rasmussen bød Lars Løkke Rasmussen velkommen til LORWcenteret. Lindø Offshore Renewables Center skal forske i
fremtidens havvindmøller, og Poul Nyrup Rasmussen bød
statsministeren velkommen i egenskab af formand for centeret.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen var optimist, da han i dag
indviede LORC officielt.Han håber at et nyt industrieventyr kan
opstå på Lindø
Poul Nyrup Rasmussen formanden for LORC fortæller om
visionerne
En af dansk industris giganter, Lindøværftet, stopper definitivt med
skibbyggeri, når de sidste ordrer er færdige i 2012. I stedet åbner
LORC
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09.09

TvSyd.dk

09.09

Regionsyddanmark.dk

09.09

Electronicsupply.dk

09.09

Erhvervsbladet

09.09

Børsen

09.09

Berlinske Tidende

For 40 millioner grøn energi

Syddansk Vækstforum, der er en del af Region Syddanmark, har i
dag givet 40 millioner kroner til udvikling af mere effektive
energiløsninger. Pengene skal blive omsat til forskning via Lean
Energy Cluster. Det er en sammenslutning af virksomheder og
videninstitutioner, der forsker i løsninger, der kan nedsætte CO2udslippet.

40 millioner giver ny energi

Syddansk Vækstforum har i dag bevilget 40 millioner til Lean
Energy Cluster – en national klynge af virksomheder og
videninstitutioner, som arbejder sammen om at udvikle nye
teknologiske løsninger, som vil begrænse udslippet af CO2 og
samtidig skabe større vækst og flere arbejdspladser.

Millioner skal sende eldrevne lastbiler på vejene

Takket være 40 mio. kr. fra Syddansk Vækstforum vil de første
eldrevne renovationsbiler og slamsugere være på markedet allerede
til april næste år.

Virksomhedernes verden

Syddanmark går flere virksomheder nu sammen i et stort
udviklingsprojekt, der skal forvandle dieselkøretøjer som
skraldebiler og slamsugere til lydløse elkøretøjer. Som trækdyr i
udviklingen står den nydannede nationale Lean Energy Cluster,
som i denne uge forventes at modtage omkring 40 millioner kroner
i støtte fra Syddansk Vækstforum.

Første eldrevne lastbiler til april næste år

Millionstøtte skal sætte el på skraldebiler

Syddansk Vækstforum skyder nu 40 mio. kr. ind i et projekt, der
skal ændre lastbiler samt tunge arbejdskøretøjer fra at være
dieseldrevne til at være eldrevne. Det er Lean Energy Cluster, som
omfatter hele Region Syddanmark, som er den egentlige modtager
af de 40 mio. kr.
Syddanmark går flere virksomheder nu sammen i et stort
udviklingsprojekt, der skal forvandle dieselkøretøjer som
skraldebiler og slamsugere til lydløse elkøretøjer. Som trækdyr i
udviklingen står den nydannede nationale Lean Energy Cluster,
som i denne uge forventes at modtage omkring 40 millioner kroner
i støtte fra Syddansk Vækstforum.
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09.09

Kjerteminde Avis

Industri og forskning skal give grøn førertrøje

09.09

Metal-supply.dk

LORC –indvielse kronen på værket for Skykon

09.09

Dinby.dk

Nyt udviklingscenter på Lindø indviet

09.09

Fyens Stiftstidende

Skykon har fået nøglerne

09.09

Fyens Stiftstidende

Nyt industrieventyr på Lindø

God vind fremover, stod der i en hilsen, da statsminister Lars
Løkke Rasmussen i går som den første skrev i den nye gæstebog på
åbningsdagen af LORCs faciliteter (Lindø Offshore Renewables
Center) på Lindøværftet. LORC er en vision om at bringe et
forsknings- og videnmiljø sammen med store producenter af
vedvarende energi og til sammen gøre det til Europas førende
center inden for den grønne energi.
Hos Skykon vækker det glæde, at LORC allerede inden den
officielle indvielse i går har vist sig at være en succes.
Fremtrædende personligheder blåstempler LORC Det er nemlig
lykkedes for drivkræfterne bag LORC at tiltrække en række
fremtrædende personligheder, der i høj grad skal være med til at
sætte fokus på udvikling og test af grønne løsninger offshore.
Der var fint besøg på Lindøværftet onsdag eftermiddag, da både
den siddende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, og tidligere
statsminister, Poul Nyrup Rasmussen var til stede ved indvielsen af
et nyt test- og udviklingscenter for havvindmøller. Her gav den
tidligere socialdemokratiske statsminister forhåbninger om, at
LORC vil skabe 1100 nye arbejdspladser på Lindø inden for de
næste to til tre år.
Sidste onsdag kunne direktør Michael Nymark Hansen i Lindø
Industripark aflevere nøglerne til vindmølleproducenten Skykons
nye lokaler på værftet, og nu er der fuld gang i opbygningen af det
nye produktionsapparat i den kæmpe Hal Øst. ’Vi forventer at få
opgaven på fundamenter til havvindmøllerne mellem Anholt og
Grenaa’, fortalte Skykons fabriksdirektør på Lindø Rolf Brandhøj
Overgaard, da LORC –gæsterne blev vist rundt på området
I går kunne statsminister Lars Løkke Rasmussen holde hovedtalen
ved den officielle åbning af LORC , Lindoe Offshore Renewables
Center. ’For et år siden tvivlede jeg på, at branchen var moden til
sådan et fælles initiativ’, siger Niels Brix. Men det var den og med
tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen i formandsstolen blev
der opbygget en muskelstærk bestyrelse med topfolk fra Dong,
Vestas, Siemens, Vattenfall, A. P. Møller-Mærsk, Danfoss og
Syddansk Universitet.
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09.09

Mmf.dk (Maskinmesterens
Forening)

Spændende jobmuligheder i offshorebranchen

10.09

DanskMetal.dk

Lindø-Ekspressen sætter kursen mod nye job

10.09

Metal-Supply.dk

Nyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgange

11.09

JydskeVestkysten Sønderborg

Lokale firmaer tildelt millioner

11.09

JydskeVestkysten

Millioner til at halvere energiforbrug i lastbiler

11.09

Arbejderen

Tid til sporskifte

Offshore Center Danmark har udgivet et tillæg om offshore med
dagbladet Børsen. Maskinmestrenes Forening er medlem i Offshore
Center Danmark og bidrager med en annonce i tillægget. Formålet
med indstikket er at skabe synlighed om offshore og at give læseren
en større indsigt i offshore branchen.
Lindø-Ekspressen sætter kursen mod nye job Fredag kørte et IC3tog fyldt med værftsarbejdere, tillidsfolk, politikere og
beslutningstagere fra Københavns Hovedbanegård. Toget var
udsmykket med glade medarbejdere fra Lindø-værftet og er en del
af en kampagne for at skaffe job til de mange fyrede
værftsarbejdere.
LORC Administrerende direktør Jens Risvig Pedersen, Skykon, er
valgt ind i bestyrelsen i LORC
Simon Moos A/S, Servodan, Danfoss Silicon Power, OJ
Electronics, Rose Technology, Center for Softwareinnovation,
Alsion. Det er alle virksomheder i Sønderborg Kommune, der siden
i går også er samarbejdspartnere om et projekt, der har fået 15
millioner kroner fra EU og regionen. Det bliver det relativt nye
Lean Energy Cluster , der skal koordinere det store projekt.
En lang række virksomheder og de to klynger Lean Energy Cluster
og Alu Cluster står bag projektet, der i første omgang skal rigge en
skraldebil og slamsuger til, så kraften til lastbilernes
arbejdsfunktioner ikke længere kommer fra dieselmotoren, men fra
langt mere miljøvenlige elmotorer. Teknologien skal sidenhen
overføres til mange andre køretøjer. Regionen bevilgede i går også
11 millioner øremærket energibesparelser i væksthuse.
Torsdag var statsminister Lars Løkke Rasmussen troppet op på
værftsgrunden for at indvie Lindoe Offshore Renewable Center , et
nyt forsknings-og testcenter for vind-og havenergi. Med sig havde
han 25 millioner kroner fra regeringens stærkt opblæste »Danmark i
Balance« -initiativ. 25 millioner.
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12.09

Politikken

13.09

Reuters Finans

13.09

Ue.dk (ugens erhverv), Elek-data.dk

14.09

Dinby.dk

14.09

Jern og Maskinindustrien

Mindre os og støj fra skraldevogne

Klimaet og sundheden får gavn af et projekt, som Syddansk
Vækstforum nu bevilger 15 millioner kroner til: eldrevne
skraldevogne, slamsugere og andre tunge arbejdskøretøjer.
Projektet tager konsekvensen af, at det går trægt med eldrevne
personbiler.

INTERVIEW-Havmøller udbredes globalt fra
Nordsøen – ekspert

Der er udsigt til global vækst og konkurrence for havvindmøller,
der bygges stadig længere fra land, men der er også flaskehalse
såsom uddannelse og opstillingsfartøjer. Og så skal de samlede
omkostninger ned. Det siger Morten Holmager, der er leder af
afdelingen for fornybar energi ved Offshore Center Danmark , der
understøtter den danske offshore –industri.

40 millioner giver ny energi

Syddansk Vækstforum har netop bevilget 40 millioner kroner til
Lean Energy Cluster – en national klynge af virksomheder og
videninstitutioner, der arbejder sammen om at udvikle nye
teknologiske løsninger, der vil begrænse udslippet af CO2 og
samtidigt skabe større vækst og flere arbejdspladser.

Sønderborg ser grønt

DR tv og klimakaravanen Grøn Teknologi Tour gæster Sønderborg
fredag den 24. september, som endnu et initiativ i områdets strategi
om at være magneten for fremtidens energiløsninger. Initiativet har
for ganske nyligt modtaget 40 mio. kr. fra Syddansk Vækstforum til
at igangsætte en revolutionerende udvikling, der kan gøre hele
Danmark mere energieffektiv.

Offshore-branchen er i kraftig vækst

Den danske offshoreindustri har det godt. Så godt at Offshore
Center Danmark sammen med Region Syddanmark opererer med
en ambition om at øge antallet af ansatte i branchen fra 13.000 til
20.000 i 2020. Noget af en udmelding i en tid, da ordet finanskrise
fylder det meste. Det er den udvikling, der skal understøttes og
udnyttes, og derfor har Syddansk Vækstforum under Region
Syddanmark besluttet at tildele Offshore Center Danmark 27 af i alt
36 millioner kroner, der via fem delprojekter skal udvikle
offshorebranchen yderligere.
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14.09

Dknyt.dk

14.09

Installatør Horisont

14.09

40 millioner til ny grøn energi

Lean Energy Cluster – et nyt syddansk klyngeinitiativ – skal
fokusere på at udvikle nye teknologiske løsninger på miljøområdet.
Løsningerne skal begrænse udslippet af CO2 og samtidig skabe
større vækst og flere arbejdspladser. Og fynske erhvervsinteresser
er med i front i den netop uddelte bevilling fra Syddansk
vækstforum.

Energirigtig renovering skaber 500 jobs

Et helt nyt projekt forsøger nemlig at skabe ca. 500 nye jobs i
området ved at udnytte boligejernes øgede efterspørgsel på tømrere,
isoleringsarbejdere, vvs-montører og elektrikere. Et projekt, som
Syddansk Vækstforum netop har støttet med 1,2 mio. kr.

Kerteminde Ugeavis

Ministerbesøg på Lindø

14.09

JydskeVestkysten

Esbjerg kan blive en vigtig brik i Grønlands
olieeventyr

14.09

Jern og Maskinindustrien

Fremgang: Offshore –branchen er i kraftig vækst

14.09

Jern og Maskinindustrien

Projektstyring: Offshore sektoren styrker fundingindsatsen

Der var prominente gæster på Lindøværftet i sidste uge: En
nuværende statsminister, en tidligere statsminister og en tidligere
EU kommissær, og årsagen var indvielsen af LORC (Lindoe
Offshore Renewables Center). LORC er en vision om at bringe et
forsknings- og videnmiljø sammen med store producenter af
vedvarende energi, og resultatet skal blive Europas førende center
inden for grøn energi.
Vi har kompetencerne og erfaringen. Vi taler samme sprog og har
et kulturelt fællesskab. Mange internationale selskaber kigger til
Grønland, men danske partnere vil have en fordel, og det er bestemt
værd at hjælpe vores grønlandske venner. Det kan blive en
investering, der kommer mange gange igen, fortæller Peter Blach,
direktør for Offshore Center Danmark.
Den danske offshoreindustri har det godt. Så godt at Offshore
Center Danmark sammen med Region Syddanmark opererer med
en ambition om at øge antallet af ansatte i branchen fra 13.000 til
20.000 i 2020. Prøv bare at se, hvad der sker i
havvindmøllebranchen i øjeblikket, siger Peter Blach, der er
direktør i Offshore Center Danmark.
Viden- og innovationscenter Offshore Center Danmark udvider
indsatsen for at skaffe funding til offshore sektoren og har ansat
Allan Christensen som funding koordinator. Hans opgave bliver at
skabe nye udviklingsprojekter til gavn for offshoreindustrien og
skaffe de nødvendige midler til at gennemføre projekterne.
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14.09

Lokalavisen Bornholm

De danske øer skal være grønne laboratorier mener
klima og energiminister Lykke Friis.

16.09

Dknyt.dk

40 millioner til ny grøn energi

16.09

ErhvervsBladet.dk

Fra den grønne idé til den gode forretning

16.09

Ugeavisen.dk

Offshore : Vi skal udnytte Nordsø-felterne bedre

16.09

Metal-Supply.dk

Optimisme blandt offshore –leverandører

16.09

Ugeavisen.dk

Offshore –virksomheder tror på fremtiden

Med beslutningen om at etablere testcenteret for store vindmøller i
Østerild og Lindoe Offshore Renewables Center styrker vi
mulighederne for at udnytte det grønne vækstpotentiale og udbygge
den danske førerposition indenfor vindsektoren. Med initiativet om
grønne øer tager vi endnu et vigtigt skridt i retningen af et
modelland, som andre kan efterligne: Et grønt
teknologilaboratorium. Siger Klima-og energiminister Lykke Friis.
Lean Energy Cluster – et nyt syddansk klyngeinitiativ – skal
fokusere på at udvikle nye teknologiske løsninger på miljøområdet.
Løsningerne skal begrænse udslippet af CO2 og samtidig skabe
større vækst og flere arbejdspladser.
Stort seminar på Lindøværftet sætter fokus på virksomheders
mulighed for at skabe vækst med cleantech. Ren luft og fremtidens
vækst i vindmølleindustrien er et par af de eksempler, Væksthus
Syddanmark, Udvikling Odense og LORC trækker frem under
næste uges seminar ”Fra den grønne idé til den gode forretning”,
hvor fokus bliver virksomheders mulighed for at skabe vækst med
cleantech, fortæller Væksthus Syddanmark i en udsendt
pressemeddelelse.
Positive fremtidsudsigter i offshore –branchen understøttes af den
danske regerings fokus på en bedre udnyttelse af olie- og
gasfelterne i Nordsøen. Der er fortsat et ønske om at udnytte
vedvarende energikilder, men vicedirektør Anne Højer Simonsen
fra Energistyrelsen forklarede på Offshore Center Danmarks
årsmøde i sidste uge.
Årsmødet var en oplagt mulighed for medlemmerne af Offshore
Center Danmark for at møde kollegerne i branchen, og med et
rekordstort antal deltagere ved årsmødet var det en tilfreds direktør,
der kunne gøre status. Der er udsigt til vækst i offshoreindustrien.
Optimisme blandt de rekord mange deltagere ved Offshore Center
Danmarks årsmøde. Stigende energiforbrug i lande som Kina,
Indien og en række U-lande medfører, at det ikke er muligt at
undvære olie og gas som energiressource, og dét vil skabe
efterspørgsel inden for offshoreindustrien – også for danske
virksomheder.
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17.09

Jernindustri.dk

Fra den grønne idé til den gode forretning

17.09

Jernindustri.dk
I dag.dk

Offshoreindustrien har masser af opgaver

17.09

Licitationen – Byggeriets dagblad

SÅ TIL SØS

17.09

Presswire.dk

17.09

Middelfart.dk

20.09

Fredericia Dagblad
Vejle Amts Folkeblad

Ren luft og fremtidens vækst i vindmølleindustrien er et par af de
eksempler, Væksthus Syddanmark, Udvikling Odense og LORC
trækker frem under næste uges seminar ”Fra den grønne idé til den
gode forretning”, hvor fokus bliver virksomheders mulighed for at
skabe vækst med cleantech.
Optimisme var et gennemgående tema ved Offshore Center
Danmarks årsmøde fredag, den 10. september. Væksten inden for
olie-/gasindvindingen vil ske offshore, fordi felter på land er
veludnyttede, mens der er fortsat er mange uudnyttede felter på
havet.
Ifølge direktør Peter Blach fra Offshore Center Danmark er der
udsigt til vækst på en række markeder for danske leverandører til
offshoreindustrien, herunder havvindmølleindustrien. Stigende
energiforbrug i lande som Kina, Indien og en række U-lande
medfører, at det ikke er muligt at undvære olie og gas som
energiressource, og dét vil ifølge Peter Blach skabe efterspørgsel
inden for offshoreindustrien; også for danske virksomheder.

Bygningskonstruktører kan blive fremtidens
klimahelte på ny DesignCamp

DesignCampen er et unikt grønt erhvervsvækstsamarbejde mellem
Odense Kommune, de almene boligorganisationer i Odense, fire
tekniske virksomheder (Isover, Fiberline, Grontmij Carl Bro og
TRE-FOR Energi A/S) og Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense.
Projektet er støttet af Syddansk Vækstforum med ca. 6 mio. kroner.

Bygningskonstruktører kan blive fremtidens
klimahelte på ny DesignCamp

Grøn Erhvervsvækst skal udvikle værktøjer, metoder og
kompetencer med henblik på at fremme udbredelsen af
energieffektivt byggeri og renovering til byggeriets samlede
værdikæde. Projektet er støttet af Syddansk Vækstforum med ca. 6
mio. kroner.

Syddanmark: Fra grøn idé til god forretning

Ren luft og fremtidens vækst i vindmølleindustrien er et par af de
eksempler, Væksthus Syddanmark, Udvikling Odense og LORC ,
Lindoe Offshore Renewables Center, trækker frem under onsdagens
seminar Fra den grønne idé til den gode forretning.
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21.09

Sonderborg.dk
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Mmf.dk (Maskinmestrenes
Forening)

Det sker: OWIB samler vindmølleindustrien

Offshore Center Danmark Verdens største netværksarrangement for
den internationale offshore vindmølleindustri arrangeres 17.
november i Danmark . Med vores business-event giver vi alle
aktører på markedet muligheden for at mødes med potentielle
partnere, rådgivere og kunder under uformelle forhold for at drøfte
alt fra konkrete projekter til mere overordnede samarbejdsaftaler,
siger manager Renewables Morten Holmager.

Energiforbedringer på rekordtid

28 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt skal på 48 timer
udvikle nye innovative energiløsninger til en etageejendom i
Odense. Design-camp’en afholdes på Erhvervsakademi Lillebælt,
Grøn Erhvervsvækst er et samarbejdsprojekt støttet af Syddansk
Vækstforum med ca. 6 mio. kroner.

Millionstøtte til el-skraldebilen

I Syddanmark går flere virksomheder nu sammen i et stort
udviklingsprojekt, der skal forvandle dieselkøretøjer som
skraldebiler og slamsugere til lydløse elkøretøjer, skriver
erhvervsbladet.dk. Projektet forventes at modtage omkring 40
millioner kroner i støtte fra Syddansk Vækstforum.

Sønderborg ser grønt

Sønderborgområdet har et stærkt ønske om at profilere sig på
energirigtige løsninger, hvor det ultimative fokus er en CO2 neutral
by i år 2029. Sønderborg huser også det nystartede nationale
klyngeinitiativ Lean Energy Cluster. Initiativet har for nylig fået 40
mio. kr. fra Syddansk Vækstforum til at igangsætte en
revolutionerende udvikling, der skal gøre hele Danmark mere
energieffektiv.

Dansk offshore branche er optimistisk

Optimisme var det gennemgående tema på Offshore Center
Danmarks årsmøde sidste weekend. Danske virksomheder har
kompetencerne til at tage konkurrencen op om internationale
opgaver, og vi gør et stort arbejde for at klæde mindre
virksomheder på til at begå sig på et globalt marked”, sagde
direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark.
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Kjerteminde Avis

Ekspert i vindmølletest til LORC

22.09

Ugeavisen Esbjerg

Offshorevirksomheder optimistiske

22.09

Sønderborg ugeavis

Sønderborg ser grønt

22.09

Jydske Vestkysten

22.09

Jydske Vestkysten

23.09

Fiskeritidende

Sønderborg er det grønne eksempel

Elever giver 90-årige huse et energitjek

Center for offshore-energi er officielt åbnet

MUNKEBO: Lindoe Offshore Renewables Center, LORC , har
med virkning fra 1. oktobe ansat Claus Kurt Christensen som senior
project manager. Han skal stå i spidsen for etableringen af LORC ’s
testbænk, et projekt i verdensklasse.
Optimisme blandt de rekordmange deltagere ved Offshore Center
Danmarks årsmøde i Musikhuset Esbjerg. Stigende energiforbrug i
lande som Kina, Indien og en række u-lande medfører, at det ikke
er muligt at undvære olie og gas som energiressource, og dét vil
skabe efterspørgsel inden for offshoreindustrien – også for danske
virksomheder.
Byen har et stærkt ønske om at profilere sig på energirigtige
løsninger, hvor det ultimative fokus er en CO2 neutral by i år 2029.
Og byen huser også det nystartede nationale klyngeinitiativ Lean
Energy Cluster Et initiativ der skal skabe forretning og vækst inden
for teknologi og produkter til effektiv håndtering af energi.
Sønderborg har et stærkt ønske om at profilere sig på energirigtige
løsninger, hvor det ultimative fokus er en CO2 neutral by i år 2029.
Og byen huser også det nystartede nationale klyngeinitiativ Lean
Energy Cluster. Et initiativ der skal skabe forretning og vækst inden
for teknologi og produkter til effektiv håndtering af energi.
Initiativet har for ganske nyligt modtaget 40 mio. kroner fra
Syddansk Vækstforum.
Kolde vægge, utætte vinduer, ineffektivt gasfyr. Mange beboere
hos Boligforeningen B42 bor gammeldags. Men det skal Htx-elever
nu gøre noget ved. Projektet er en led i at sætte fokus på
energirenovering af Sønderborg områdets 18.800 private boliger og
på den foranledning skabe 300-500 jobs i byggebranchen. Projektet
er bl. A. støttet af Fornyelsesfonden og Syddansk Vækstforum.
Lindø Offshore Renewables Center, LORC, er nu officielt åbnet.
Formålet med centret, der placeres på de arealer, hvor Lindø
Skibsværft har ligget, er at udvikle ny teknologi til udvinding af
grøn energi på havet. Både Fornyelsesfonden og Syddansk
Vækstforum har givet tilskud til centret.

28

24.09

Oem.dk (økonomi- og
erhvervsministeriet)

24.09

Uvm.dk (undervisningsministeriet)

24.09

Dknyt.dk

24.09

Regionsyddanmark.dk

24.09

Em.dk (erhvervsministeriet)

24.09

Fagbladet 3F

Syddanmark og regeringen sætter turbo på grønne
løsninger

Syddanmark og regeringen sætter turbo på grønne
løsninger

Syddanmark og regeringen sætter turbo på grønne
løsninger

Opbakning til offshore energiprojekter på Rømø og
i Esbjerg

Syddanmark og regeringen sætter turbo på grønne
løsninger

Lindøværftet skal skabe vækst

Syddansk Vækstforum indgik i dag partnerskabsaftale med
regeringen med håndslag på at gøre en særlig indsats for blandt
andet grøn energi og velfærdsteknologi. Aftalen kom på plads efter
forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Brian
Mikkelsen, undervisningsminister Tina Nedergaard samt
formandskabet for Syddansk Vækstforum.
Syddansk Vækstforum indgik i dag partnerskabsaftale med
regeringen med håndslag på at gøre en særlig indsats for blandt
andet grøn energi og velfærdsteknologi. Aftalen kom på plads efter
forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Brian
Mikkelsen, undervisningsminister Tina Nedergaard samt
formandskabet for Syddansk Vækstforum.
Syddansk Vækstforum indgik i dag partnerskabsaftale med
regeringen med håndslag på at gøre en særlig indsats for blandt
andet grøn energi og velfærdsteknologi. Aftalen kom på plads efter
forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Brian
Mikkelsen (K), undervisningsminister Tina Nedergaard (V) samt
formandskabet for Syddansk Vækstforum.
Syddansk Vækstforum satser stort på den grønne offshore
energiteknologi. Initiativet på Rømø er et delprojekt i det store
projekt Energi på Havet, støttet af Syddansk Vækstforum og EU’s
Regionalfond.
Syddansk Vækstforum indgik i dag partnerskabsaftale med
regeringen med håndslag på at gøre en særlig indsats for blandt
andet grøn energi og velfærdsteknologi. Aftalen kom på plads efter
forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Brian
Mikkelsen, undervisningsminister Tina Nedergaard samt
formandskabet for Syddansk Vækstforum.
MUNKEBO: Lindøværftet skal igen skabe vækst. Det sker i
forbindelse med åbningen af LORC på det gamle værft. LORC er
Danmarks nye center, der fokuserer på forskning og test af grøn
energi på havet.Det vil forhåbentligt også komme 3F’erne til gode.

29

25.09

JydskeVestkysten

Region og regering vil gøre os fulde af grøn energi

27.09

Licitationen – Byggeriets Dagblad

Noter: Turbo på grønne løsninger
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Fyens Stiftstidende

Vindmøller og fyrtårne
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Metal-Supply.dk

Det sker: Et sikkert hit på havnen i Esbjerg

28.09

Kjerteminde Avis

Et nyt dansk energieventyr

Syddansk Vækstforum indgik i går partnerskabsaftale med
regeringen, om at gøre en særlig indsats for blandt andet grøn
energi og velfærdsteknologi. Aftalen kom på plads efter
forhandlinger mellem økonomi-og erhvervsminister Brian
Mikkelsen, undervisningsminister Tina Nedergaard samt
formandskabet for Syddansk Vækstforum.
Syddansk Vækstforum indgik i fredags partnerskabsaftale med
regeringen med håndslag på at gøre en særlig indsats for blandt
andet grøn energi og velfærdsteknologi. Aftalen kom på plads efter
forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Brian
Mikkelsen (K), undervisningsminister Tina Nedergaard (V) samt
formandskabet for Syddansk Vækstforum.
Energiklynge Fionia er en såkaldt triple helix konstruktion, som
samler forskning, erhverv og den offentlige sektor i en fælles
indsats –for hele Fyn. Fyn er også via Energiklynge Fionia
konstruktionen centralt placeret i det syddanske partnerskab som 9.
september i år fik bevilget 42 millioner kroner fra Syddansk
Vækstforum til udvikling af projekter og erhvervsmuligheder inden
for energieffektivisering ( Lean Energy Cluster).
Offshore Center Danmark sætter fokus på sikkerheden i
offshoreindustrien ved event 8. oktober. Viden- og
innovationscenter Offshore Center Danmark står sammen med et
netværk af leverandører og rådgivningsvirksomheder bag
initiativet, der skal skabe opmærksomhed om det høje
sikkerhedsniveau og den megen fokus på sikkerhed og sundhed ved
olie- og gasindvinding samt opstilling og drift af havvindmøller.
Alle med interesse for fremtidens udvikling indenfor den alternative
energisektor er inviteret til en eftermiddag på Lindøværftet i
selskab med statsminister Lars Løkke Rasmussen og bestyrelsen for
LORC (Lindoe Offshore Renewables Center) med tidligere
statsminister Poul Nyrup Rasmussen som formand.
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28.09

Esbjergkommune.dk

Esbjerg definerer vejen til grøn offshore

29.09

Jydske Vestkysten

Regeringen bakker op om off shore-eventyr på
Rømø

29.09

Herning Folkeblad

29.09

Dinby.dk

Vinden blæser over Fyns største møllepark

29.09

Fyens Stiftstidende

I gang på Dræby Fed

Eldrevne skraldebiler kan blive fremtiden

En todages konference skal give svaret på, hvordan Esbjerg
udnytter sit potentiale og gør sig gældende på det globale marked
for grøn offshore. Deltagerne repræsenterer det lokale erhvervsliv
og uddannelsesinstitutioner, Offshore Center Danmark og andre,
som har relation til offshore sektoren. Formålet er at bidrage til
Region Syddanmarks satsning på offshore og samtidig definere
Esbjergs fremtidige rolle i den nationale strategi for grøn offshore.
Rømø Havn skal spille en central rolle når det gælder etablering og
servicering af havvindmøller i Nordsøen. Region Syddanmark har
netop indgået en såkaldt partnerskabsaftale med regeringen om
fælles opbakning til regionale initiativer og indsatsområder, og
blandt de udtrykkeligt nævnte områder er grøn offshore energi med
Esbjerg og Rømø som de centrale knudepunkter.
Eldrevne skraldebiler kan blive fremtiden. I hvert fald er der er
planer om det i Syd-og Sønderjylland. Her ventes Syddansk
Vækstforum at støtte ny energi med omkring 40 millioner kroner,
og det omfatter blandt andet et storstilet udviklingsprojekt med
eldrevne renovationsbiler. Projekt fra Syddanmark med lydløse
skraldebiler kan måske overføres til Herning.
Vejret var perfekt, da Vattenfall i går formiddags indviede de fire
nye vindmøller på Dræby. Det er en ny milepæl i for Vattenfall i
Danmark, og samtidig er de et symbol på vores tilstedeværelse her
mellem LORC og Fynsværket. Samtidig understreger det, at vi er
interesserede i at udbygge vores aktiviteter i Danmark, lød det fra
Bjarne Korshøj.
Dræby Fed: Med høj sol og 10 sekundmeter fra nordvest var vejret
perfekt, da Vattenfall i går formiddags indviede de fire nye
vindmøller på Dræby. Det er en ny milepæl for Vattenfall i
Danmark, og samtidig er de et symbol på vores tilstedeværelse her
mellem LORC og Fynsværket.
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13.10

Kommunenyt.dk

13.10

Ugeavisen.dk

06.10

Regionsyddanmark.dk

Nye planer for Lindø

07.10

Metalsupply.dk

Det sker: Konference om fremtiden for den danske
offshoresektor

13.10

ElectronicSupply.dk

Carl Holst: Nyt projekt kan skabe arbejdspladser

Solen vil skinne over Tønder Kommune

Ny solcelleteknologi skal skabe vækst i Tønder

Virksomheden SunSil A/S i Toftlund, Tønder Kommune, er ved at
udvikle et helt nyt produkt – et særligt solcellemodul, der udnytter
solens energi helt optimalt uden spild af energi. Syddansk
Vækstforum støtter SunSil A/S med 300.000 kr. til et mindre
forprojekt – projektet er dog blot en del af et meget større foretagne
– et klyngesamarbejde – med et budget på 4,5 millioner dette år og
omkring 10 millioner årligt i tiden fremover.
Virksomheden SunSil A/S i Toftlund, Tønder Kommune, er ved at
udvikle et helt nyt produkt – et særligt solcellemodul, der udnytter
solens energi helt optimalt uden spild af energi. Syddansk
Vækstforum støtter SunSil A/S med 300.000 kr. til et mindre
forprojekt – projektet er dog blot en del af et meget større foretagne
– et klyngesamarbejde – med et budget på 4,5 millioner dette år og
omkring 10 millioner årligt i tiden fremover.
Hvis alt går efter planen, er der nu ca. 95 mio. kr. på vej til de
fyrede Lindø-medarbejdere. Vi var den første region i Danmark ,
som så mulighederne for at hjælpe borgere ramt af massefyringer
hurtigere i job gennem midlerne fra Globaliseringsfonden. Pengene
fra EU kan være med til at stille værftsmedarbejderne endnu bedre i
forhold til at få del i de industrijob, som vi håber og tror på kommer
omkring det nye Lindoe Offshore Renewable Center.
Vindmølleindustrien Alliancen for Grøn Offshore Energi og
Vindmølleindustrien inviterer til konference om fremtiden for den
danske offshoresektor. – Fra Samling til Handling: Fremtidens
danske investeringsbehov og offshore kompetencer er overskriften
på konferencen, der afholdes den 29. oktober 2010.
SunSil A/S er ved at udvikle et særligt solcellemodul, der udnytter
solens energi optimalt uden spild af energi. Syddansk Vækstforum
støtter SunSil A/S med 300.000 kr. til et mindre forprojekt –
projektet er dog blot en del af et meget større foretagne – et
klyngesamarbejde – med et budget på 4,5 millioner dette år og
omkring 10 millioner årligt i tiden fremover
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13.10

Der Nordschleswgier

14.10

Flensborg Avis

15.10

Flensborg-Avis.de

Klima på tværs af kloden

15.10

Dinby.dk

WWF har et godt øje til Sønderborgs
klimasamarbejde med Kina

16.10

Der Nordschleswiger

Klimaabsprache mit China

Zuschuss für eine sonnige Idee

Solceller skal skabe vækst

Toftlund – Die Firma Sun-Sil A/ S in Toftlund, die – wie bereits
früher berichtet – eine neuartige Solarzelle entwickelt hat, die
optimale Nutzung der Sonnenenergie ge –währleistet, hat eine
Finanzspritze in Höhe von 300.000 Kronen vom » Syddansk
Vækstforum « erhalten
Projektet kan potentielt skabe arbejdspladser og vækst i Tønder
Kommune, der er et af regionens udkantsområder. Og det er vigtigt
for os at støtte et projekt, der kan sikre udviklingen af erhvervslivet
i området, siger regionsrådsformand og formand for Syddansk
Vækstforum , Carl Holst ( V). SunSil A/ S arbejder i projektet
sammen med Tønder Kommune, Hydro Aluminium A/ S, Syddansk
Universitet, Bo Michelsen A/ S, Esbensen Rådgivende Ingeniører,
Enervision A/ S, Dong Energy, Dansk Industri, Dansk Metal og
Frauenhofer Universität.
Der er tale om det tredje møde mellem de to byer, som har en
ambitiøs klima-indsats til fælles. Højdepunktet i fredagens besøg
var underskrivelsen af en samarbejdsaftale. Før det opfattede
gæsternes program besøg hos Danfoss, Solparken i Vollerup, Lean
Energy Cluster og ProjectZero og møder med repræsentanter fra de
pågældende firmaer og Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard
(FL).
Sønderborg: I dag får Sønderborg besøg fra den kinesiske by
Baoding. Gæsternes program omfatter besøg hos Danfoss,
Solparken i Vollerup, Lean Energy Cluster og ProjectZero og
møder med repræsentanter fra de pågældende firmaer og
borgmester Aase Nyegaard.
Auch da könne sich der Sonderburger Raum sehen lassen. Durch
Project-Zero seien Firmen, Familien und Ausbildungen einbezogen
mitzuhelfen, die Vision, 2029 CO2-frei zu sein, zu verwirklichen.
Die Delegation besichtigte gestern das Unternehmen Danfoss,
Solparken in Vollerup und wurde über das » Lean Energy Cluster «
und ProjectZero informiert.
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16.10

Flensborg Avis

Klimasamarbejde på tværs af kloden

16.10

Jydske Vestkysten

16.10

Jydske Vestkysten

Byer underskriver klimaaftale

20.10

Dsbladet

Energi på havet

25.10

Veje Amts Folkeblad, Fredericia
Dagblad

Ny solcelle-teknologi skal skabe vækst

Vækstforum støtter Sunsil med 300.000 kroner

Der er tale om det tredje møde mellem de to byer, som har en
ambitiøs klima-indsats til fælles. Højdepunktet i fredagens besøg
var underskrivelsen af en samarbejdsaftale. Før det opfattede
gæsternes program besøg hos Danfoss, Solparken i Vollerup, Lean
Energy Cluster og ProjectZero og møder med repræsentanter fra de
pågældende firmaer og Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard
(FL).
Syddansk Vækstforum har valgt at støtte Toftlundvirksomheden
Sunsil A/ S med 300.000 kroner. Pengene skal bruges til et
forprojekt, som blot er en lille del af et klyngesamarbejde med et
budget på 4,5 millioner i år og omkring ti millioner årligt fremover.
Syddansk Vækstforum kalder det et unikt produkt – også på det
internationale marked.
I går havde Sønderborg sit tredje besøg fra den kinesiske by
Baoding. Højdepunktet var en underskrivelse af en
samarbejdsaftale mellem de to byer, som begge har en ambitiøs
klima-indsats. Gæsternes program omfattede besøg hos Danfoss,
Solparken i Vollerup, Lean Energy Cluster og ProjectZero og
møder med repræsentanter fra de pågældende firmaer og
borgmester Aase Nyegaard.
DS Håndværk & Industri er partner i stor strategisk satsning, der
skal være med til at understøtte udviklingen af offshore branchen.
Projektet er forankret ved Offshore Center Danmark og hedder
Energi på havet. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen har været
med til at designe projektet i samarbejde med Offshore Center
Danmark.
Et helt nyt solcelle-projekt er i gang. Virksomheden SunSil A/ S i
Toftlund, Tønder Kommune, er ved at udvikle et særligt
solcellemodul, der udnytter solens energi helt optimalt uden spild af
energi. Syddansk Vækstforum støtter SunSil A/ S med 300.000 kr.
til et mindre forprojekt. Projektet er dog blot en del af et meget
større foretagende, et klyngesamarbejde med et budget på 4,5 mio.
kr.
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27.10

Altinget.dk/Miljoe
Altinget.dk/Energi

Konference om fremtidens danske offshore
kompetencer

27.10

Fyens Stiftstidende

Der kommer vindmølleproduktion på Lindø

27.10

Fyens Stiftstidende

Det fynske vindmølleeventyr smuldrer

27.10

Børsen

Håbet slukket på Lindø

30.10

Der Nordschleswiger

Infoabend über »Sunrise« ist voll

Vindmølleindustrien og Alliancen for Grøn Offshore Energi
inviterer til konference om fremtidens danske offshore
kompetencer. Alliancen for Grøn Offshore Energi vil præsentere en
strategi for, hvordan man kan tiltrække flere EU-midler til danske
projekter inden for offshore energi.
Skykons betalingsstandsning er en udfordring, men den er ikke
ensbetydende med, at planerne om at etablere vindmølleproduktion
på Lindø må opgives. LORC berøres ikkeSkykons problemer
berører dybest set ikke arbejdet med at udvikle videnscentret LORC
( Lindoe Offshore Renewable Center), oplyser LORC 's direktør,
Claus Hviid Christensen
235 medarbejdere på Vestas Towers i Rudkøbing står til at blive
fyret, og vindmølleproducenten Skykons planer om at opbygge en
produktion af vindmøllefundamenter på Lindø er i fare, efter at
virksomheden i går gik i betalingsstandsning. Ifølge den
nyudpegede direktør for videnscentret Lorc , Claus Hviid
Christensen, får Skykons skæbne ingen betydning for centrets
fremtid. ’Hverken på kort, mellemlangt eller langt sigt har Skykons
skæbne en betydning’, siger han.
Arbejdspladser Et flot solskin kunne ikke redde humøret på
Lindøværftet, da rygterne om Skykons betalingsstandsning blev
bekræftet. Den nytiltrådte direktør for LORC , Lindoe Offshore
Renewables Center, Claus Hviid Christensen, ser dog ingen
problemer i at fortsætte arbejdet med at udvikle vind-arbejdspladser
på det gamle værft.
Der Informationsabend über neue Energiesysteme wie Solaranlagen
und den künftigen Energieverbraucher scheint das Interesse der
Bürger zu finden: 130 Teilnehmer haben sich angemeldet, aktuell
versuchen die Organisatoren 20 weitere Plätze einzurichten, um
dem Ansturm gerecht zu werden. Für alle Angemeldeten geht es am
Dienstag, 2. November, um 17 Uhr im Alsion los. Veranstalter sind
ProjectZero, die Süddänische Universität, Syddansk Vækstforum
und Sydenergi.
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03.11

Melfar posten

Når den kolde luft luner

03.11

Idag.dk
Jernindustri.dk

Trekløver danner svejsecenter

03.11

Metal-supply.dk

Banebrydende svejsecenter til Lindø

03.11

ErhvervsBladet.dk

Lindø centrum for dansk svejsning

Grøn erhvervsvækst er et unikt privat-offentligt samarbejde mellem
Odense, Middelfart og Kolding kommuner samt følgende
virksomheder og organisationer: Middelfart Erhvervscenter,
Middelfart Sparekasse, Byggecentrum, Fiberline Composites, 180
Academy-IBC, Business Kolding, Grontmij Carl-Bro, Isover,, O.
Adsbøll & Sønner, Pettinaroli, Schneider Electric, TREFOR
Energi. Grøn erhvervsvækst er støttet af EU og Syddansk
Vækstforum.
LORC , FORCE Technology og Odense Maritime Technology
etablerer sammen et nyt svejsecenter på Lindø, som vil danne
rammen om nye banebrydende svejsemetoder Det nye svejsecenter
handler som alt andet i LORC om at gøre produktion og installation
af havvindmøller og andet energiteknologi billigere, så vi kan øge
Danmarks konkurrenceevne og skabe nye arbejdspladser.
Svejsemetoder er i den forbindelse helt afgørende og kan tage
industrien et afgørende skridt videre i udviklingen af vedvarende
havenergikraftværker, siger Claus Hviid Christensen, adm. dir. for
LORC , Lindoe Offshore Renewables Center.
Nye banebrydende svejsemetoder vil være centrum for et nyt dansk
center for svejsning, som LORC , Force Technology og Odense
Maritime Technology nu etablerer sammen på Lindø. - Det nye
svejsecenter handler som alt andet i LORC om at gøre produktion
og installation af havvindmøller og andet energiteknologi billigere,
så vi kan øge Danmarks konkurrenceevne og skabe nye
arbejdspladser siger Claus Hviid Christensen, adm. dir. for LORC,
Lindoe Offshore Renewables Center.
Nye banebrydende svejsemetoder vil være centrum for et nyt dansk
center for svejsning, som LORC , Force Technology og Odense
Maritime Technology nu etablerer sammen på Lindø. - Det nye
svejsecenter handler som alt andet i LORC om at gøre produktion
og installation af havvindmøller og andet energiteknologi billigere,
så vi kan øge Danmarks konkurrenceevne og skabe nye
arbejdspladser siger Claus Hviid Christensen, adm. dir. for LORC,
Lindoe Offshore Renewables Center.
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04.11

Danishmaritime.dk

Banebrydende svejsecenter til Lindø

04.11

Fyns Amts Avis

Region søger EU om mio. til Vestas-folk

04.11

Newspaq/Radio Alfa-ABC-Solo
FM

Region Syddanmark beder EU om hjælp til fyrede
Vestas-folk

06.11

Atv.dk (Akademiet for de Tekniske
Videnskaber)

Hvordan skaber vi vækst og arbejdspladser gennem
innovation og greentech?

07.11

Fyens Stiftstidende

Nyt svejsecenter på Lindø

Nye banebrydende svejsemetoder vil være centrum for et nyt dansk
center for svejsning, som LORC, FORCE Technology og Odense
Maritime Technology nu etablerer sammen på Lindø. LORC er
center for innovation, test og viden om grøn offshore
energiteknologi etableret af en række af de største spillere i
branchen for udvinding af vedvarende energi på havet. LORC er
støttet af Fornyelsesfonden og Syddansk Vækstforum.
Den varslede lukning af vindmøllefabrikken og afskedigelse af 235
mand i Rudkøbing giver anledning til hektisk mødeaktivitet bag
lukkede døre på rådhuset i Rudkøbing, på regionskontoret i Vejle
og hos vindmøllekoncernen Vestas. Syddansk Vækstforum
præsenterer senere på måneden en række konkrete initiativer, der
vil komme Langeland og andre yderområder i regionen til gavn,
lover Carl Holst. Problemet med EU-bistanden er, at det kan tage
op til et år at få svar. Men det er her og nu, der skal handles, og
derfor arbejder regionens vækstforum på højtryk med " en række
konkrete initiativer".
Det er ingen hemmelighed, at de 235 fyrede Vestas-medarbejdere
rammer Langeland hårdt. Derfor agter Region Syddanmark nu at
søge penge i EU's globaliseringsfond som målrettet medfinansierer
opkvalificeringskurser. Syddansk Vækstforum præsenterer senere
på måneden en række konkrete initiativer, der vil komme
Langeland og andre yderområder i regionen til gode.
Det er det store debatspørgsmål på et halvdagsseminar på Lindø
Industripark kaldet "Europa 2020-strategien på Fyn: Bæredygtig
vækst og nye job gennem innovation og grøn teknologi". ATV har
den glæde at gøre opmærksom på det spændende halvdagsseminar
den 15. november 2010 på Lindø Industripark, arrangeret af
Europa-huset i samarbejde med LORC og Lindø industripark.
De mange års erfaring med svejsearbejde på Lindø skal ikke gå tabt
med lukningen af skibsværftet. De skal i stedet bruges på et nyt
svejsecenter, som etableres i samarbejde mellem LORC ( Lindoe
Offshore Renewables Center) LORC og Danmarks førende inden
for svejsning, GTS instituttet Force Technology, samt det
nyetablerede Odense Maritime Technology.

37

08.11

JydskeVestkysten Sønderborg

650 boligejere der varmer op med el tilbydes gratis
energitjek

08.11

Nyhedsbladet Dansk Energi

Sønderjyske solceller skal slå døren ind til hele
verden

08.11

Nyhedsbladet Dansk Energi
ErhvervBladet.dk

Dansk firma satser på milliardsalg til sol-lande

09.11

JydskeVestkysten Sønderborg

Rettelse til 650 boligejere der varmer op med el
tilbydes gratis energitjek

4500 borgere i kommunen varmer stadig deres bolig op med el. Bor
de i et hus fra 70' erne, kan de over 20 år spare 1,2 millioner kroner.
Project Zero har boligejerne som ny målgruppe.Grønne job, vækst,
færre udgifter for borgerne og mindre udslip af CO2. Project Zero
fik tidligere i år bevilget fem millioner kroner fra Syddansk
Vækstforum og 1,2 mio. kroner fra Fornyelsesfonden for i
samarbejde med en række andre aktører at få ovennævnte til at gå
op i en højere enhed.
Solceller på nettet: SunSil lancerer efter års udviklingsarbejde et
nyt solcelle-modul, der lover 20-40 procent bedre udnyttelse af sols
stråler. Virksomheden i Toftlund har mål om eksporteventyr,
milliardomsætning og ti fabrikker i udlandet.
Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe, og da slet ikke hvis
man vil leve af at sælge produkter, der udnytter solens stråler til at
producere strøm. Adm. dir. Erik Hansen fra SunSil i Toftlund har
kig på det globale marked for sine nyudviklede solceller. Vi
forventer at vokse voldsomt de næste fem år. I år vil vi sende 1.000
systemer ud, og i 2016 vil tallet være 500.000, hvilket svarer til 160
megawatt. Vi udvider fra de nuværende 20 til 200 ansatte på
fabrikken i Toftlund, og vi har plan om 8-10 egne montagefabrikker
i Europa, Kina, Indien og USA, siger Erik Hansen
Overskriften på gårsdagens forside var misvisende. Det er ikke kun
boligejere, der varmer deres huse op med elektricitet, der kan få et
gratis energitjek. Alle husejere uanset opvarmningsform kan
henvende sig til ProjectZero. Af artiklen fremgik det også, at
Syddansk Vækstforum har bidraget med 5 mio. kroner, mens
Fornyelsesfonden har bidraget med 1,2 mio. kroner, men det
forholder sig lige omvendt. Vi beklager fejlene. Red.
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JydskeVestkysten Tønder

10.11

Offshorecenter.dk

10.11

Kolding Ugeavis

11.11

Idag.dk
Teknovation.dk
Jernindustri.dk

Solen skal skabe 200 nye jobs i Toftlund

Det er sol og solenergi det handler om hos virksomheden Sunsil i
Toftlund, der ser med stor optimisme på fremtiden. Vi forventer at
vokse voldsomt de næste fem år. I år vil vi sende 1000 systemer ud,
og i 2016 vil tallet være 500.000, hvilket svarer til 160 megawatt.
Vi udvider fra de nuværende 20 til 200 ansatte på fabrikken i
Toftlund, og vi har plan om 8-10 egne montagefabrikker i Europa,
Kina, Indien og USA, siger adm. dir. for Sunsil Erik Hansen til
Nyhedsbladet Dansk EnergiSenest har Syddansk Vækstforum valgt
at støtte Toftlund-virksomheden med 300.000 kroner. Syddansk
Vækstforum kalder det et unikt produkt - også på det internationale
marked.
Offshore Center Danmark representing the offshore During a offshore conference in Esbjerg November 10th 2010
sector on national materials conference
focusing on light-weight materials for offshore structures, a
presentation was made by director Peter Blach from Offshore
Center Danmark, on the competences and achievements of the
centre within this area.
Kolding-håndværkere i front med ny energividen
De er klar til at gå i gang med at energirenovere Kolding og
omegns mange boliger – nu klædt på med en grundig viden om
energibesparelser og energirenovering. Holdet er del af et pilotprojekt, med IBC og Grøn Erhvervsvækst som partnere, der skal
sætte skub i det store potentiale for energirenovering i Kolding.
Grøn Erhvervsvækst er et privat-offentligt samarbejde mellem
Odense, Middelfart og Kolding kommuner samt følgende
virksomheder og organisationer: Academy-IBC, Business Kolding,
Byggecentrum, Fiberline Composites, Grontmij Carl-Bro, Isover,
Middelfart Erhvervscenter, Middelfart Sparekasse, O. Adsbøll &
Sønner, Pettinaroli, Schneider Electric, Tre-For Energi. Grøn
Erhvervsvækst er støttet af EU og Syddansk Vækstforum.
OWIB samler vindmølleindustrien
600 møder på en enkelt dag – OWIB 2010 er erhvervslivets svar på
speeddating og arrangeres af det danske viden- og
innovationscenter Offshore Center Danmark for at samle
operatører, producenter og leverandører, energiselskaber og
rådgivere inden for havvindmøller for at drøfte fremtidige
projekter, udveksle erfaringer eller søge nye leverandører i et
internationalt forum.
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12.11

Ugeavisen.dk

Vindmøllebranchen til stormøde i Esbjerg

12.11

Altinget.dk/Energi

OWIB samler vindmølleindustrien

12.11

Metal-supply.dk

Vindmølle-speeddating tegner lovende

12.11

Teknologiportalen.dk

Det virtuelle væksthus

13.11

JydskeVestkysten Varde

Fokus på Esbjerg

600 møder på en enkelt dag – OWIB 2010 er erhvervslivets svar på
speeddating og arrangeres af det danske viden- og
innovationscenter Offshore Center Danmark for at samle
operatører, producenter og leverandører, energiselskaber og
rådgivere inden for havvindmøller for at drøfte fremtidige
projekter, udveksle erfaringer eller søge nye leverandører i et
internationalt forum.
600 møder på en enkelt dag – OWIB 2010 er erhvervslivets svar på
speeddating og arrangeres af det danske viden- og
innovationscenter Offshore Center Danmark for at samle
operatører, producenter og leverandører, energiselskaber og
rådgivere inden for havvindmøller for at drøfte fremtidige
projekter, udveksle erfaringer eller søge nye leverandører i et
internationalt forum.
600 møder på en enkelt dag – OWIB 2010 er erhvervslivets svar på
speeddating og arrangeres af det danske viden- og
innovationscenter Offshore Center Danmark for at samle
operatører, producenter og leverandører, energiselskaber og
rådgivere inden for havvindmøller for at drøfte fremtidige
projekter, udveksle erfaringer eller søge nye leverandører i et
internationalt forum.
Målsætningen for dette projekt er at udvikle økonomisk rentable
løsninger, der gør det muligt at nedsætte væksthuserhvervets
energiforbrug med 30 %. Opbygningen af et virtuelt væksthus er en
af projektets hovedaktiviteter. Det virtuelle væksthus skal være en
fælles objektiv platform til bedømmelse af nye tiltag. Projektet er et
delprojekt under Lean Energy Cluster og finansieres af EU’s
regionalfond og Region Syddanmark.
Næste tema om Esbjerg - i Hovedbibliotekets foredragsrække om
Esbjerg By - bliver om Offshore-sektoren og dens udvikling.
Tirsdag klokken 16.30 i Voksenudlånet på Hovedbiblioteket
fortæller Direktør for Offshore Center Danmark Peter Blach om
branchens udvikling og branchens betydning for Esbjergs
udvikling.
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14.11

Fyens Stiftstidende

Lindø vært for grøn konference

15.11

Kjerteminde Avis

Optimisme og tro på fremtiden på Lindø

15.11

Erhvervsbladet.dk

600 møllemøder på en dag

16.11

Allerbuisness, Idag.dk

Offshoreindustrien inviterer til netværksmøde

Lederskribent på Fyens Stiftstidende Per Storm Madsen er
ordstyrer, når Lindø i morgen lægger lokaler til en konference om
innovation og grøn teknologi. Blandt talerne er bl.a. Peter Stub
Jørgensen, direktør i Kommissionens generaldirektoratet. Desuden
deltager Henrik Schramm Rasmussen, DI, Claus Hviid Christensen
fra LORC samt SF's EU-parlamentmedlem Emilie Turunen og
Michael Nymark Hansen fra Lindø.
Godt hundrede erhvervsledere, fagforeningsfolk og politikere var
mandag samlet til et halvdagsseminar for at drøfte bæredygtig
vækst og jobskabelse gennem innovation og grøn teknologi.
Fremherskende var optimisme og tro på fremtiden, men også en
mærkbar utålmodighed med at komme i gang og få skabt
arbejdspladser til de flere tusinde værftsarbejdere, der er eller bliver
ledige, efterhånden som den sidste nybygning i værftets ordrebog
bliver afleveret i 2012. LORC er et center for innovation, test og
viden om grøn offshore-energiteknologi. Det er etableret af en
række af de største spillere i branchen for udvinding af vedvarende
energi på havet og er støttet af Fornyelsesfonden og Syddansk
Vækstforum .
Der bliver travlt, når danske og udenlandske virksomheder og
interesseorganisationer inden for havvindmølleteknologi sætter
hinanden stævne i denne uge. OWIB 2010 er erhvervslivets svar på
speeddating og arrangeres af det danske viden- og
innovationscenter Offshore Center Danmark for at samle
operatører, producenter og leverandører, energiselskaber og
rådgivere inden for havvindmøller for at drøfte fremtidige
projekter, udveksle erfaringer eller søge nye leverandører i et
internationalt forum.
Viden- og teknologicentret Offshore Center Danmark holder
onsdag 1. december kl. 9-12 et arrangement for interesserede
virksomheder, hvor man kan møde kolleger i branchen samt høre
oplæg fra en række inviterede fagfolk om muligheder og
udfordringer i offshoreindustrien, altså branchen inden for olie- og
gasindustrien, havvindmølleteknologi og bølgeenergi.
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16.11

JydskeVestkysten Esbjerg

600 møder på én dag

16.11

JydskeVestkysten Varde
JydskeVestkysten Esbjerg

Direktør taler om offshore

16.11

Fyens Stiftstidende

Grønne job kræver tid

17.11

Kjerteminde Avis

Optimisme og tro på fremtiden på Lindø

17.11

Børsen

Nye Lindø-job har lange udsigter

600 møder på en enkelt dag – OWIB 2010 er erhvervslivets svar på
speeddating og arrangeres af det danske viden- og
innovationscenter Offshore Center Danmark for at samle
operatører, producenter og leverandører, energiselskaber og
rådgivere inden for havvindmøller for at drøfte fremtidige
projekter, udveksle erfaringer eller søge nye leverandører i et
internationalt forum.
Næste tema om Esbjerg i Hovedbibliotekets foredragsrække om
Esbjerg By bliver om offshore -sektoren og dens udvikling. På
Hovedbiblioteket fortæller direktør for Offshore Center Danmark ,
Peter Blach, om branchens udvikling og branchens betydning for
Esbjergs udvikling.
Chancerne for nye, grønne job på Lindø inden for offshoreenergi er
der, men det kan tage flere år, før de dukker op. Det bliver hverken
i morgen eller næste år, svarede Claus Hviid Christensen, der er
direktør i Lindoe Offshoren Renewables Center, LORC. Claus
Hviid Christensen kunne blandt andet fortælle, at LORC mindst en
gang om ugen får forspørgsler fra firmaer over hele verden, der
gerne vil leje tid i LORC 's testcenter for havvindmøller.
Godt hundrede erhvervsledere, fagforeningsfolk og politikere var
mandag samlet til et halvdagsseminar for at drøfte bæredygtig
vækst og jobskabelse gennem innovation og grøn teknologi.
Direktør Claus Hviid Christensen, Lindoe Offshore Renewables
Center - LORC - der har tidligere statsminister Poul Nyrup
Rasmussen og en række af landets fremmeste erhvervsledere i
bestyrelsen, var ikke i tvivl om, at man på Lindø kan skabe et
testcenter for blandt andet store havvindmøller.
Arbejdspladserne lader vente på sig i den nyetablerede industripark
på det lukningsramte Lindø-værft. Først i marts næste år får LORC
svar på en ansøgning til statens særlige tilskudsordning, Green Labs
DK, om 75 mio. kr. til at udvikle en testbænk. Vi forventer, at det
bliver et krav fra vindmøllekunderne, at møllerne skal være
afprøvet på sådan en testbænk, siger Claus Hviid Christensen, adm.
direktør for LORC.
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18.11

Børsen

Skykons skæbne snart afklaret

Skykon har stået bag oprettelsen af Lindoe Offshore Renewable
Center, LORC, som er blevet berørt af betalingsstandsningen.
Lindø afventer udfald Adm. direktør Claus Hviid Christensen i
LORC siger, at situationen er dybt beklagelig for Skykon. Han
forklarer, at LORC har modtaget støtte fra Fornyelsesfonden og
Syddansk Vækstforum til opstart af LORC.

Oplevelseserhverv
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

28.08

Dr.dk

Turisterne er blevet væk

30.08

Fyns Amts Avis

Ny marketingchef i Syddansk Turisme

05.09

Fyns Amts Avis

Møde om leg og læring

Syddansk Turisme håber at kunne vende udviklingen med en
strategi, hvor Region Syddanmark skal markedsføres som større
destinationer med flere kommuner, så der bliver samlet flere tilbud
til turisterne. Efter planen skal det så småt ske ved årets udgang. På
den måde kan man løfte i flok og fostre lidt flere fyrtårne, så det
bliver lettere for den enkelte turist at finde ud af, hvad det er
området går ud på, fortæller Michael Rode.
Vibeke Diemer varetager fortsat jobbet som områdechef for
Trekantområdet, Billund og Sydvestjylland, men har sideløbende
også haft blikket mod de kommende opgaver som marketingchef.
Den indsats resulterer nu i en markedsføringsplan, som indgår i
Syddansk Turismes forretningsplan, som ventes klar i begyndelsen
af september.
Marstal: På torsdag inviterer Turist- og Erhvervsforening til et
møde i samarbejde med Syddansk Turisme. Mødet drejer sig om at
skabe aktiviteter for børn under temaet Leg og Læring
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07.09

JydskeVestkysten

Ny millionsatsning på flere konferencer i regionen

Vi skal stå sammen, hvis vi skal slå både Århus og Aalborg. Det er
kernen i en ny erhvervsturismestrategi fra Syddansk Turisme, der
skal markedsføre regionen som kursus- og konferencedestination på
både det danske og internationale marked. Med fælles hjemmeside,
fælles logo og navn og fælles fodslag vil Syddansk Turisme
etablere en helt ny markedsføringsplatform for regionen, der skal
sikre markant fremgang på kursus- og konferencemarkedet i
regionen.

07.09

Arkitektforbundet.dk

Design skal løfte danske virksomheder

Dansk design Center inviterer danske virksomheder på
skolebænken i tre dage for at fortælle om, hvordan virksomhederne
får mulighed for at få nye idéer til at bruge design som redskab til at
styrke forretningsudvikling og innovation med det formål at skabe
vækst. Kurserne foregår på tre dage over en måned i
trekantsområdet i Jylland. Det er kommet i stand i samarbejde med
Syddansk Vækstforum, Væksthus Syddanmark, Business Kolding
og Den Europæiske Union.

10.09

Vejle Amts folkeblad

Syddanmark: Syddanmark satser stort på erhvervsturisme

Fyn og Sydjylland skal være Danmarks førende konferencedestination uden for København. Så enkelt og klart er målet i den
nye strategi for erhvervsturismen, som Syddansk Turisme i dag,
fredag, præsenterede på en konference på Trinity Hotel &
Conference Centre, Fredericia, hvor repræsentanter fra det
syddanske turisterhverv deltog.
Fyn og Sydjylland skal være Danmarks førende konferencedestination uden for København. Der er afsat 18 mio. kr. i perioden
2010-13 til den nye satsning, Pengene kommer fra EU, regionens
Vækstforum, fra 13 partnerkommuner samt en række hoteller og
kursus- og konferencecentre i den syddanske region.
Die Tourismusorganisation » Syddansk Turisme « , Middelfart, will
im Laufe der nächsten drei Jahre die Zahl der Übernachtungen in
den Hotels und Konferenzstätten in der Region Süddänemark um
45.000 steigern. 27.000 sollen aus Dänemark kommen, 18.000 aus
dem Ausland.
Uddannelsen er en del af det der hedder Oplevelsernes Akademi, en
uddannelse, der har fået 41 millioner kroner i støtte, og som hører
under Syddansk Turisme.

10.09

Fredericia Dagblad

15.09

Der Nordschleswiger

Syddansk Turisme will Übernachtungen steigern

19.09

Dr.dk

Ny turistuddannelse på vej på Ærø

Syddanmark satser stort på erhvervsturisme
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20.09

Kjerteminde Avis

21.10

Presswire.dk

22.09

Lokal-Bladet Budstikken Vejle

28.09

JydskeVestkysten Aabenraa

TURISTBUREAUETS BESTYRELSE: - Vi skal
sige nej tak til Udviklingsforum Fyn De dele af det,
der kan bruges turistmæssigt, eksisterer allerede i
Syddansk Turisme , påpeger bestyrelsen. - Der går
Odense i den...

KERTEMINDE: Forud for tirsdagens stormøde om turismens
fremtid - nødvendiggjort at et udspil om en ny organisation ved
navn Udvikling Fyn - har Kerteminde Turistbureaus bestyrelse
fremsat en udtalelse med deres syn på sagen - og det er negativt.
Ifølge bestyrelsen for turistbureauet er der kun ganske få elementer,
der kan bruges. Men de findes allerede i Syddansk Turisme ,
påpeger de, og derfor må den nye organisation ses som overflødig.

180 minutter med design i praksis

Få syn for sagen og konkret viden om hvordan man kan arbejde
med design. Designandelen tager udgangspunkt i klassiske
andelsværdier og er et samarbejde mellem Spinderihallerne, House
of Design, Syddansk Universitet, Designskolen Kolding,
Væksthuset Syddanmark, IDEA og mere end 45
designvirksomheder i hele regionen. Projektet er indstillet af
Syddansk Vækstforum og modtager støtte fra Den Europæiske
Regionalfond og Regionale udviklingsmidler og har en samlet
projektsum på kr. 16,7 mio.

Ny strategi skal trække flere overnattende gæster til En ny erhvervsturismestrategi udarbejdet af Syddansk Turisme skal
Syddanmark
i løbet af tre år øge omsætningen hos regionens hotel- og
konferencesteder med 90 millioner kroner. Det svarer til 45.000
flere overnatninger, hvoraf de 27.000 skal komme fra Danmark, og
de resterende 18.000 skal hentes fra udlandet. Syddansk Turisme
præsenterede den nye strategi og de nye målsætninger på en
konference for nylig.
Aabenraa siger nej til stort og dyrt turistprojekt
Det er for dyrt og for stort. Sådan lyder argumenterne fra Aabenraa
Kommune for, hvorfor den har sagt nej til at deltage i et
turismeprojekt, der skal undersøge muligheden for mere turisme i
Syddanmark. Én af de ting i projektet, som får udvalget til at sige
nej er den måde, som Fonden Syddansk Turisme , som står bag
projektet, har fordelt udgifterne på. Der er lagt op til, at alle 22
kommuner i Syddanmark skal være med, men den kommunale
medfinansiering svinger fra cirka 4,95 kroner pr. indbygger for de
fynske kommuner, mens Aabenraa, Haderslev og Sønderborg med
flere skal betale 8,30 kroner pr. indbygger.
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29.09

Ugeavisen Vejle

Ny indsats skal skaffe 45.000 ned under dynerne

06.10

Fyns Amts Avis

Turist-tv er millioner værd

08.10

Fyens Stiftstidende

En død turist-sild

12.10

Fyns Amts Avis

Turistchef frygter, Svendborg taber

Syddansk Turismes nye erhvervsturismestrategi, skal i løbet af tre
år øge omsætningen hos regionens hotel- og konferencesteder med
90 mio. kr. Det svarer til 45.000 flere overnatninger, hvoraf de
27.000 skal komme fra Danmark, og de resterende 18.000 skal
hentes fra udlandet.
De internationale tv stationers interesse for fynsk turisme kan nu
gøres op i millioner af kroner. Organisationen Syddansk Turisme
har regnet på tallene, og alene i år kan omtalen i udenlandske tvmedier gøres op i et tocifret millionbeløb. Vi har regnet lidt på det,
og skulle vi have købt os til den mediedækning, som vi har fået af
regionen, ville det have beløbet sig til foreløbig knap 16 millioner
kroner i 2010, oplyser pr-koordinator Suzette Ascot.
Det vil ikke fremme det regionale samarbejde eller koordinering af
fællesprojekter at afskære den direkte kontakt mellem de forskellige
udøvende organisationer at etablere en organisation mellem
Syddansk Turisme og lokale turistorganisationer.
Der er fuld fart på arbejdet med at skabe fælles erhvervs- og
turistsamarbejde for hele Fyn. Men turistchefen i Svendborg tvivler.
Ifølge planerne er det meningen, at det regionale selskab Syddansk
Turisme skal koordinere og gennemføre den samlede fynske
markedsføring, og hvis Svendborg går med i projektet, kan
turistformanden godt se muligheder i at forstærke indsatsen på
blandt andet FilmFyn, Sport Event Fyn og Fynske Fødevarer.

12.10

Fyens Stiftstidende

Turistchef frygter, Svendborg taber
Der er fuld fart på arbejdet med at skabe fælles erhvervs- og
turistsamarbejde for hele Fyn. Men turistchefen i Svendborg tvivler.
Ifølge planerne er det meningen, at det regionale selskab Syddansk
Turisme skal koordinere og gennemføre den samlede fynske
markedsføring, og hvis Svendborg går med i projektet, kan
turistformanden godt se muligheder i at forstærke indsatsen på
blandt andet FilmFyn, Sport Event Fyn og Fynske Fødevarer.
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27.10

Ugeavisen Vejle

180 minutter med design i praksis

29.10

TVSyd.dk

02.11

Fyens Stiftstidende

Turistmillioner til Odense

03.11

Fyns Amts Avis

Blæst om turismen

Designfremstød

Designandelen er en regional organisation, der er etableret med det
ene formål at skabe vækst og udvikling gennem brug af design.
Designandelen tager udgangspunkt i klassiske andelsværdier og er
et samarbejde mellem Spinderihallerne, House of Design, Syddansk
Universitet, Designskolen Kolding, Væksthuset Syddanmark, IDEA
og mere end 45 designvirksomheder i hele regionen. Projektet er
indstillet af Syddansk Vækstforum og modtager støtte fra Den
Europæiske Regionalfond og Regionale udviklingsmidler og har en
samlet projektsum på kr. 16,7 mio.
Inspireret af andelsbevægelsen har en række virksomheder og
uddannelsesinstitutioner oprettet Designandelen. I dag præsenterede
den nye sammenslutning eksemplet på godt design i
Spinderihallerne i Vejle. Et eksempel var dioder i trafiklys.
Designandelen har fået støtte fra EU og Syddansk Vækstforum .
Et fælles turistsamarbejde med kontor i Odense ville trække penge
og personale ud af det lokale turistbureau på Centrumpladsen. Det
har skabt usikkerhed om så kendte Svendborg-attraktioner som det
årlige fødevaremarked og Maritim Center. Direktør på Hotel
Christiansminde Lene Frahm: -Det virker fuldstændigt hovedløst, at
vore politikere og embedsmænd overhovedet overvejer at sælge
vores lokale turistkontor, som i høj grad er tovholder på
usandsynlig mange sydfynske guldæg, siger Lene Frahm og giver
gerne en kraftig opfordring videre til borgmester Curt Sørensen om
at holde fingrene fra turismen, som varetages glimrende både lokalt
og i samarbejde med " dynamiske kræfter" i det regionale selskab,
Syddansk Turisme.
På et lukket møde i går eftermiddag fik hele Svendborg byråd en
orientering om arbejdet med at skabe en fælles erhvervs-og
turismeorganisation på Fyn. Det var et møde, hvor der blev lyttet til
en række oplæg om nødvendigheden i at gå sammen. En antydning
af at Fyn bør kunne få mere for sine turismepenge, end samarbejdet
med Syddansk Turisme kaster af sig, ses også i oplægget. fynsk
samarbejde kan reducere risikoen for, at Fyn og de fynske
attraktioner må affinde sig med standardløsninger, og at Fyn med
Business Fyn-organisationen vil få " magten over de leverancer,
kommunerne betaler Syddansk Turisme for.
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04.11

Fyns Amts Avis

Principbeslutninger uden at kende konsekvensen!

08.11

Newspaq / Radio Alfa-ABC-Solo
FM

Syddansk Turisme skal markedsføre Fyn som
turistmål

08.11

Tv2.dk

Kritik ændrer fynsk turistplan

Jeg vil opfordre politikerne til at holde sig til den oprindelige plan
om fælles fynsk erhvervsudvikling, som er en super god ide. Og
holde turismen udenfor Business Fyn. Det er i mine øjne to meget
vigtige parametre, som ikke bør blandes sammen. Med mindre den
skjulte plan er at generere penge fra turisme over i
erhvervsudvikling. Fy skamme! Turistindustrien er en af Danmarks
største indtægtskilder. I stedet bør såvel fokus, udvikling og
økonomi rette sig mod Syddansk turisme, et regionalt selskab med
visionære ideer.
Det bliver fortsat fonden Syddansk Turisme , der skal løfte
markedsføringen af Fyn som turistmål, hvis Business Fyn bliver en
realitet. Syddansk Turisme har de rigtige kompetencer, fordi fonden
allerede løfter opgaven i dag, en enstrenget fynsk organisering vil
gøre det nemmere at samarbejde om at gøre Fyn attraktiv og
tiltrække flere købestærke turister til øen. For at imødekomme
spekulationer og utryghed er det derfor vigtigt at melde ud, hvordan
markedsføringen af Fyn organiseres i en fælles organisation. Det vil
fortsat være Syddansk Turisme , der er udførende aktør i forhold til
markedsføringen af Fyn, siger udviklingsdirektør i Udvikling
Odense Janus Krarup.
Det bliver fortsat fonden Syddansk Turisme, der skal løfte
markedsføringen af Fyn som turistmål, hvis Business Fyn bliver en
realitet. I en fælles fynsk organisering vil Fyn være én fælles kunde
hos Syddansk Turisme. Hermed får vi mulighed for at stille skarpe
krav til Syddansk Turisme om at levere markedsføring af høj
kvalitet og sætte yderligere fokus på at nå gode resultater, nemlig at
tiltrække og fastholde turister til øen, siger Janus Krarup.
Formanden for Syddansk Turisme, Jack Nielsen fra H.C. Andersen
Hotel glæder sig over udmeldingen.
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09.11

Newspaq / Radio VLR

Markedsføring af Fyn som turistmål styrkes

09.11

Fyens Stiftstidende

Misforståelse om turistorganisation

09.11

Børsen

Provinsen satser på faglig erhvervsturisme

Det bliver fortsat fonden Syddansk Turisme , der løfter
markedsføringen af Fyn som turistmål, hvis Business Fyn bliver en
realitet. Syddansk Turisme har de rigtige kompetencer, fordi fonden
allerede løfter opgaven i dag. En enstrenget fynsk organisering vil
gøre det nemmere at samarbejde om at gøre Fyn attraktiv og
tiltrække flere købestærke turister til øen. I dag betaler hver
kommune til Syddansk Turisme hver for sig. I en fælles fynsk
organisering vil Fyn være én fælles kunde hos Syddansk Turisme.
Det har knaget flere steder i det kommende fynske erhvervs- og
turismesamarbejde, inden en ny fælleskommunal organisation ser
dagens lys i det nye år. Flere kommuner, bl.a. Nordfyn og
Kerteminde, har været forbeholdne over for en central
turismeorganisation, der skal samle trådene og markedsføre Fyn
som turistmål. På det seneste har der imidlertid været nogle
misforståelser, der går på, om den nye organisation skal lave det
samme som fonden Syddansk Turisme, der i forvejen markedsfører
Fyn. Det skal den ikke. Det vil fortsat blive Syddansk Turisme , der
skal løfte opgaven, siger udviklingsdirektør i Udvikling Odense,
Janus Krarup
Strategien i Nordjylland og Syddanmark er at satse på regionernes
faglige kompetencer og forskermiljøer. Og udviklingen inden for
erhvervsturisme er fornuftig trods hårde tider. Her ligger fokus
primært på at trække internationale konferencer til byen. Vi ligger i
hjertet af Danmark, og derfor er vi et naturligt mødested for folk,
siger Diana Andersen, marketingchef i Syddansk Turisme. Region
Syddanmark har opbygget et netværk af ambassadører på en række
vidensinstitutioner som Syddansk Universitet og Odense
Universitetshospital, som herudfra skal være med til at tiltrække
udenlandske kongresser til byen.
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09.11

Fyns Amts Avis

Turistsamarbejdet fastholdes i ny plan
Der er ingen planer om at smækken døren til Syddansk Turisme .
Bliver det nye samarbejde i Business Fyn en realitet, så vil det
fortsat være fonden Syddansk Turisme , der skal stå for den fælles
markedsføring. Det vil fortsat være Syddansk Turisme , der er
udførende aktør i forhold til markedsføringen på Fyn, fastslår Janus
Krarup. Og det nye i argumentet om, at den planlagte organisation
vil kunne tale med én fælles stemme over for Syddansk Turisme
har han svært ved at se.

12.11

Fyens Stiftstidende

Misforståelse om turistorganisation

12.11

Fyens Stiftstidende

Rystende overskrifter

18.11

Fyns Amts Avis

JA TIL TURISMEPROJEKT

Det vil fortsat være Syddansk Turisme , der er udførende aktør i
forhold til markedsføring af Fyn, udtaler Janus Krarup.Hvorfor i
alverden skal Nordfyns Kommune så sende penge til markedsføring
af Fyn via en ny stor organisation i Odense? Mon ikke turismen vil
få mere markedsføring for pengene, hvis de kommende kommunale
bidrag i givet fald blev sendt direkte til Syddansk Turisme , som det
sker nu, end hvis en stor del af dem skal bruges til at finansiere en
ny organisation i form af Business Fyn?
Misforståelse om turistorganisation hedder overskriften til en
artikel i Fyens Stiftstidende den 9. november, hvor Janus Krarup
forsøger at retfærdiggøre opbygningen af en bureaukratisk
organisation med det ene formål at stille krav til Syddansk Turisme.
Er der nogen, som har misforstået noget, må det være de politikere,
som ikke kan gennemskue Odenses udspil til at opbygge
overflødige arbejdspladser – betalt af de fynske skatteborgere.
Ærø Kommunes trafik og erhvervsudvalg gav på sit møde denne
uge sin tilslutning til et turismeprojekt under Syddansk Turisme .
Projektet forventes at få støtte fra EU's regionalfond. Ærø indgår i
projektet som en destination i regionen sammen med Fyn og
Langeland.
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Klynger
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

04.10

Food-supply.dk

Ny fødevareklynge sætter gang i væksten

04.10

Regionsyddanmark.dk

Ny fødevareklynge sætter gang i væksten

06.10

Nyhedsinformation.dk

Ny fødevareklynge sætter gang i væksten

05.10

Kommunenyt.dk

Ny fødevareklynge sætter gang i væksten

05.10

Radioglobus.dk

9 millioner kroner til ny syddansk fødevareklynge

En satsning på fælles forretningsudvikling og strategisk samarbejde
skal skabe vækst i syddanske fødevarevirksomheder. 9 mio. kr. skal
hjælpe klyngen på vej. Med næsten 9 millioner kroner fra Syddansk
Vækstforum kan en ny fødevareklynge fortsætte sin rejse mod
innovation og stigende vækst.
En satsning på fælles forretningsudvikling og strategisk samarbejde
skal skabe vækst i syddanske fødevarevirksomheder. Med næsten 9
millioner kroner fra Syddansk Vækstforum kan en ny
fødevareklynge fortsætte sin rejse mod innovation og stigende
vækst.
En satsning på fælles forretningsudvikling og strategisk samarbejde
skal skabe vækst i syddanske fødevarevirksomheder. Med næsten 9
millioner kroner fra Syddansk Vækstforum kan en ny
fødevareklynge fortsætte sin rejse mod innovation og stigende
vækst.
En satsning på fælles forretningsudvikling og strategisk samarbejde
skal skabe vækst i syddanske fødevarevirksomheder. Med næsten 9
millioner kroner fra Syddansk Vækstforum kan en ny
fødevareklynge fortsætte sin rejse mod innovation og stigende
vækst. Fælles håndslag. Ind til videre har i alt 10 virksomheder og
to videninstitutioner givet hinanden håndslag på at arbejde sammen
om at skabe grundlag for fælles forretningsudvikling.
Med næsten 9 millioner kroner fra Syddansk Vækstforum kan en ny
syddansk fødevareklynge fortsætte sin rejse mod innovation og
stigende vækst. Det oplyser den syddanske region i en
pressemeddelelse. Ind til videre har i alt 10 virksomheder og to
videninstitutioner indgået en aftale om at arbejde sammen om at
skabe grundlag for fælles forretningsudvikling.
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06.10

Nyhedsinformation.dk

Holst: Fælles satsning skaber vækst

06.10

Regionnyt.dk

Holst: Fælles satsning skaber vækst

06.10

Idag.dk

Holst: Fælles satsning skaber vækst

06.10

Fyns Amts Avis

Region satser på fødevarer

07.10

Børsen

Innovation skal skabe Danmarks Toscana

En satsning på fælles forretningsudvikling og strategisk samarbejde
skal skabe vækst i syddanske fødevarevirksomheder. Med næsten 9
millioner kroner fra Syddansk Vækstforum kan en ny
fødevareklynge fortsætte sin rejse mod innovation og stigende
vækst. Fælles håndslag. Ind til videre har i alt 10 virksomheder og
to videninstitutioner givet hinanden håndslag på at arbejde sammen
om at skabe grundlag for fælles forretningsudvikling.
En satsning på fælles forretningsudvikling og strategisk samarbejde
skal skabe vækst i syddanske fødevarevirksomheder. Med næsten 9
millioner kroner fra Syddansk Vækstforum kan en ny
fødevareklynge fortsætte sin rejse mod innovation og stigende
vækst. Fælles håndslag. Ind til videre har i alt 10 virksomheder og
to videninstitutioner givet hinanden håndslag på at arbejde sammen
om at skabe grundlag for fælles forretningsudvikling.
En satsning på fælles forretningsudvikling og strategisk samarbejde
skal skabe vækst i syddanske fødevarevirksomheder. Med næsten 9
millioner kroner fra Syddansk Vækstforum kan en ny
fødevareklynge fortsætte sin rejse mod innovation og stigende
vækst. Fælles håndslag. Ind til videre har i alt 10 virksomheder og
to videninstitutioner givet hinanden håndslag på at arbejde sammen
om at skabe grundlag for fælles forretningsudvikling.
Syddanmark: Med næsten 9 millioner kroner fra Syddansk
Vækstforum kan en ny fødevareklynge fortsætte sin rejse mod
innovation og stigende vækst. Ind til videre har i alt 10
virksomheder og to videninstitutioner givet hinanden håndslag på at
arbejde sammen om at skabe grundlag for fælles
forretningsudvikling.
Region Syddanmark prøver at få gang i fødevareinnovation, som
via netværk mellem den fødevareklynge som reelt eksisterer i
regionen, skal resultere i en række nye måltidsløsninger – i første
omgang til catering sektoren. 2,9 mio. kr. kommer fra Region
Syddanmark.
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12.10

Nyhedsinformation for Social- og
Sundhedssektor

Nyt fødevaresamarbejde sætter gang i væksten

12.10

Fredericia Dagblad, Vejle Amts
Folkeblad

Fødevare-klynge skal sætte gang i væksten

29.10

Ingeniøren

Regionsformandens kommentarer

Med næsten ni mio. kroner fra Syddansk Vækstforum kan en ny
fødevareklynge fortsætte sin rejse mod innovation og stigende
vækst. Flere af virksomhederne holder nemlig til her, så deres
succes kan brede sig til lokalområdet i form af vækst og
arbejdspladser, siger formand for Vækstforum og
regionsrådsformand, Carl Holst (V).
Med næsten ni mio. kr. fra Syddansk Vækstforum har en ny
fødevareklynge fået yderligere tro på innovation og stigende vækst.
Flere af virksomhederne holder nemlig til her, så deres succes kan
brede sig til lokalområdet i form af vækst og arbejdspladser, siger
formand for Vækstforum og regionsrådsformand, Carl Holst (V).
IDA Syd - igen via erhvervsudvalget - indgår i et samarbejde med
en række af den administrative Region Syddanmarks (Sydjylland
og Fyn) virksomheder, organisationer og institutioner om start af et
nationalt klyngeinitiativ. Klyngen er virksomhedsdrevet og tager
udgangspunkt i aktiviteter, der skaber forretningsudvikling og
dermed vækst med fokus på udvikling af ny teknologi og nye
produkter indenfor intelligent energihåndtering. Syddansk
Vækstforum har bevilliget 40 millioner kroner, som sammen med
projektpartnernes medfinansieringsmidler, giver en ramme på 58
millioner kroner til at igangsætte LEC og dermed at gennemføre de
underliggende projekter

53

Tværgående
Dato

Medie

24.09

Regionsyddanmark.dk

02.11

Regionsyddanmark.dk

Overskrift

Kommentar

Partnerskabsaftale med regeringen

Region Syddanmark indgik i dag, fredag 24. september 2010, en
partnerskabsaftale med regeringen. Formålet med de regionale
partnerskabsaftaler er at sikre en regional forankring af initiativerne
i regeringens globaliseringsstrategi, som skal udmøntes regionalt og
lokalt, samt at understøtte de regionale
erhvervsudviklingsstrategier. Partnerskabsaftalerne skal således
bidrage til at skabe sammenhæng mellem den nationale og den
regionale/lokale vækstindsats.

Opbakning til indsatsområder

I Syddansk Vækstforum har vi valgt fire særlige indsatsområder, og
det er godt at se, at det hænger fint sammen med de områder,
regeringen har fokus på. På den måde kan vi få mere volumen bag
vores satsninger: Ved at trække på samme hammel kan vi skabe
nogle synergieffekter, og der vil være sammenhæng mellem
forskning og den innovative satsning overfor erhvervslivet, siger
formand for Vækstforum og regionsrådsformand Carl Holst (V).
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Grænseoverskridende samarbejde
Dato

Medie

24.09

Flensborg-Avis.de

24.09

Regionsyddanmark.dk

25.09

Flensborg Avis

Overskrift

Kommentar

Øget pres for grænse-universitet

Danskerne klør på i arbejdet med at styrke det grænseoverskridende
universitetssamarbejde - også selv om den tyske side vælger at
reducere universitetet i Flensborg. Vi bliver ved, uanset hvad. Hvis
tyskerne vælger at nedprioritere universitetet i Flensborg, må vi se,
om vi ikke kan videreføre samarbejdet i vores regi og i så fald med
universitetet i Kiel, siger formand for Region Syddanmark og for
Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

Vækst på tværs af grænser

Region Syddanmark indgik i dag, fredag 24. september 2010, en
partnerskabsaftale med regeringen, hvor der blev givet håndslag på,
at både regering og region bakker op om forskellige regionale
initiativer og indsatsområder. Aftalen kom på plads efter
forhandlinger mellem økonomi- og erhvervsminister Brian
Mikkelsen (C), undervisningsminister Tina Nedergaard (V) samt
formandskabet for Syddansk Vækstforum.

Der bør lægges dansk pres på Kiel for Flensborg
Universitet

Region Syddanmarks fortsatte bestræbelser på at få det
grænseoverskridende uddannelsessamarbejde intensiveret helt hen
til at fælles grænseuniversitet kan måske vise sig som et vigtigt
bidrag til forsøget på at redde Flensborg Universitet som en
fuldgyldig højere læreanstalt med flere fakulteter. Som det fremgår
af dagens avis har regionsrådsformand og formand for Syddansk
Vækstforum , Carl Holst ( V), ikke i sinde at give op trods den
slesvig-holstenske delstatsregerings kortsynede planer om at
nedprioritere universitetet i Flensborg til et lærerseminarium.
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25.09

Flensborg Avis

Øget dansk pres for grænseuniversitet

27.09

Fredericia dagblad

Syddanmark: Vækst på tværs af grænser

27.09

Vejle Amts Folkeblad

Syddanmark: Vækst på tværs af grænser

15.11

Flensborg Avis

Ingen grænser for universitetssamarbejde

Vi bliver ved, uanset hvad. Hvis tyskerne vælger at nedprioritere
universitetet i Flensborg, må vi se, om vi ikke kan videreføre
samarbejdet i vores regi og i så fald med universitetet i Kiel, siger
formand for Region Syddanmark og for Syddansk Vækstforum,
Carl Holst ( V). Baggrunden er en netop indgået aftale mellem den
danske regering og Region Syddanmark, der blandt andet har fokus
på vækst i den dansk-tyske grænseregion ved hjælp af styrket
forskning og uddannelse i Syddanmark og Slesvig-Holsten.
Region Syddanmark har indgået en partnerskabsaftale med
regeringen, hvor der blev givet håndslag på, at både regering og
region bakker op om forskellige regionale initiativer og
indsatsområder Vi vil udvikle området fra grænseregion til
vækstregion, og for at få opfyldt det mål har vi brug for
højtkvalificeret arbejdskraft til gavn for virksomheder både i og
uden for grænseregionen, siger formand for vækstforum og
regionsrådsformand Carl Holst (V).
Region Syddanmark har indgået en partnerskabsaftale med
regeringen, hvor der blev givet håndslag på, at både regering og
region bakker op om forskellige regionale initiativer og
indsatsområder Vi vil udvikle området fra grænseregion til
vækstregion, og for at få opfyldt det mål har vi brug for
højtkvalificeret arbejdskraft til gavn for virksomheder både i og
uden for grænseregionen, siger formand for vækstforum og
regionsrådsformand Carl Holst (V).
Det er igennem mange års samarbejde lykkedes Universität
Flensburg og Syddansk Universitet at etablere fælles uddannelser.
Den dansktyske grænseregion var faktisk forud i forhold til
Øresundsregionen, hvor man var mere nølende med at skabe et reelt
uddannelsessamarbejde. Desuden har den danske regering og
Syddansk Vækstforum for nyligt indgået en partnerskabsaftale om
vækst og erhvervsudvikling. Her handler et af de tre fokusområder
om at skabe et mere vidtrækkende forsknings-og
uddannelsessamarbejde bl. a. med det formål at arbejde mod
oprettelsen af et reelt grænseuniversitet. En del af aftalen er, at vi
med den danske regerings støtte, vil styrke forskning og udvikling i
grænseregionen. Carl Holst (V)
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Vækst i yderområderne
Dato

Medie

07.09

Fyens Stiftstidende

14.09

Uddannelsesbladet

24.09

Fyensstiftstidende.dk

24.09

Fyens Amts Avis

27.10

Tv2fyn.dk

Overskrift

Kommentar

EU-midler til Syddanmark

EU-Kommissionen har godkendt en syddansk ansøgning til Den
Europæiske Globaliseringsfond om 76 millioner kroner. Det er
første gang, det er lykkes at få støtte til en dansk region, hvor
arbejdsløshed har ramt særligt hårdt. Danskerne i Syddanmark kan
takke Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, Sønderborg
Kommune, der er gået foran om at skaffe pengene til regionen.

Det går for langsomt

EU's Globaliseringsfond Sønderborg Kommune, Syddansk
Vækstforum og Region Syddanmark har fået 75 millioner kroner
fra EU's Globaliseringsfond. Det skal gå hurtigere, når EU
godkender ansøgninger om støtte til områder, der er ramt af
fyringer. Det erkender EU-kommisær Lászlo Andor. Region
Syddanmark søgte sammen med Sønderborg Kommune
Globaliseringsfonden om støtte. Da der ikke var kommet svar efter
ni måneder, skrev regionsrådsformand Carl Holst en rykker, som
han fik svar på i august.

Seks millioner til restaureringscenter
Seks millioner til restaureringscenter

Skibsværft bliver uddannelsestilbud

Syddansk Vækstforum har netop bevilget seks millioner kroner til
det kommende Øhavets Restaureringscenter.
Forleden kom planerne for Øhavets Restaureringscenter et skridt
nærmere, da der kom positivt svar på en ansøgning om støtte fra
Syddansk Vækstforum.
Det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing Havn bliver nu
omdannet til et uddannelsestilbud for unge med særlige behov og et
arbejdende kulturbevarings- og formidlingscenter. Bag planerne om
at omdanne værftsområdet til uddannelser, kultur- og
fomidlingscenter og turistattraktion, står Ærø Kommune,
Udviklingsfonden, Syddansk Vækstforum Realdania.
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27.10

Regionsyddanmark.dk,
Realdania.dk

27.10

Dknyt.dk

28.10

Bygnet.dk

28.10

FyensStiftstidende.dk, Fyns Amts
Avis

28.10

Licitationen - Byggeriets Dagblad

Ærøskøbings gamle skibsværft bliver rammen om
nyt uddannelsestilbud for unge med særlige behov

Skibsværft bliver nyt uddannelsestilbud for unge
med særlige behov

Ærøskøbings skibsværft bliver nyt
formidlingscenter

Ærø får 14 mio. til restaurering

Unge får gammelt skibsværft

Det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing Havn bliver omdannet
til et arbejdende kulturbevarings- og formidlingscenter, der
samtidig fungerer som uddannelsestilbud for unge med særlige
behov. Projektet, der er blevet døbt Øhavets Restaureringscenter,
gennemføres i et partnerskab mellem den socialøkonomiske
virksomhed Udviklingsfonden, Ærø Kommune og Realdania og
med støtte fra Syddansk Vækstforum
Det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing Havn bliver omdannet
til et arbejdende kulturbevarings- og formidlingscenter, der
samtidig fungerer som uddannelsestilbud ÆRØ: Desuden skal
værftet også fungere som turistattraktion. Projektet, der er blevet
døbt Øhavets Restaureringscenter, gennemføres i et partnerskab
mellem den socialøkonomiske virksomhed Udviklingsfonden, Ærø
Kommune og Realdania og med støtte fra Syddansk Vækstforum
Det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing Havn bliver omdannet
til et arbejdende kulturbevarings- og formidlingscenter, der
samtidig fungerer som uddannelsestilbud for unge med særlige
behov. Projektet, der er blevet døbt Øhavets Restaureringscenter,
gennemføres i et partnerskab mellem den socialøkonomiske
virksomhed Udviklingsfonden, Ærø Kommune og Realdania og
med støtte fra Syddansk Vækstforum.
Realdania har bevilget 14,1 millioner kroner til planerne for det
gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing, som nu kan realiseres
Ærøskøbing: I går modtog Ærø Kommune besked om, at Realdania
vil støtte projektet for det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing
med 14,1 millioner kroner. Syddansk Vækstforum har i forvejen
støttet projektet med seks millioner kroner fra EU.
Det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing Havn bliver omdannet
til et arbejdende kulturbevarings- og formidlingscenter, der
samtidig fungerer som uddannelsestilbud for unge med særlige
behov. Desuden skal værftet også fungere som turistattraktion.
Projektet, der er blevet døbt Øhavets Restaureringscenter,
gennemføres i et partnerskab mellem den socialøkonomiske
virksomhed Udviklingsfonden, Ærø Kommune og Realdania og
med støtte fra Syddansk Vækstforum .
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01.11

Fyns Amts Avis

10.11

Bygningskultur.dk

Nyt liv på havneområdet

Ærøskøbing skibsværft transformeres

De planer, som Udviklingsfonden har for området, vil blive
realiseret, så snart det forestående renoveringsprojekt er
gennemført. Det forventer kommunaldirektør Lars Rud, at det vil i
sommeren 2012. Renoveringsprojektet kan nu realiseres, fordi
Realdania og Syddansk Vækstforum til sammen har givet 20
millioner i støtte til projektet.
Det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing Havn bliver omdannet
til et arbejdende kulturbevarings- og formidlingscenter, der
samtidig fungerer som uddannelsestilbud for unge med særlige
behov. Projektet, der er blevet døbt Øhavets Restaureringscenter,
gennemføres i et partnerskab mellem den socialøkonomiske
virksomhed Udviklingsfonden, Ærø Kommune og Realdania og
med støtte fra Syddansk Vækstforum .
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