Bilag 21
Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 9. marts 2011 til 8. juni 2011
Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats i 2011 bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker,
Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.
I perioden den 9. marts 2011 – 8. juni 2011 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter. Omtalerne er fordelt på
trykte medier, online medier, TV og radio.
Trykte medier: 87
Online: 95
TV: 2
Radio: 10
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: 13
Energi: 68
Oplevelseserhverv: 39
Klynger: 12
Tværgående: 32
Grænseoverskridende samarbejde: 0
Vækst i yderområderne: 30

De mest omtalte aktiviteter er følgende:
Energi:
− Syddansk Vækstforum sender nu yderligere 7,6 millioner kroner til projektet LORC.
− Massiv støtte fra Green Labs DK til LORC. Testen af fremtidens store hav-vindmøller er dermed sikret og den unikke viden
forbliver dansk. Region Syddanmark har været med i forarbejdet til ansøgningen.
− Offshore Center Danmark går sammen med Invest in Danmark om at markedsføre Danmark over for udenlandske virksomheder
inden for offshore-vindindustrien.
Oplevelseserhverv:
− Projektet Design2Innovate, som har fået støtte af Syddansk Vækstforum skal skabe vækst i Region Syddanmark.
Klynger:
Vækst i yderområderne:
− Fremtidsfabrikken, der over en periode på tre år skal finde og uddanne en masse kreative iværksættere med det slutmål, at de både
økonomisk og mentalt kan stå på egne ben.
− Fremtidsfabrikken Sydfyn starter nu "Boost Sydfyn 1.0.", hvor innovative iværksættere kan komme på et 9 måneders uddannelses
forløb og de kan få undervisning i alt fra salg og netværk til økonomistyring. På sigt skal det sætte gang i væksten på Sydfyn.

Velfærdsteknologier- og service
Dato

Medie

Overskrift

0916.03.11

Sonderborg.dk, CEDI.dk (Center
Stort potentiale for velfærdsteknologi i Sønderborg
for Digital Forvaltning), Sønderborg
Ugeavis

Kommentar
Direktør Henning Seiding fra Welfare Tech Region er glad for, at
Sønderborg Kommune nu går aktivt ind i udviklingen af intelligent
velfærdsteknologi. Vi ser frem til at styrke samarbejdet med
Welfare Tech Region, Region Syddanmark, de sønderjyske
kommuner og gerne institutioner og virksomheder syd for grænsen.

18.03.11

Presswire.dk, Dknyt.dk

Welfare Tech Region får ny direktør

18.03.11

ElectronicSupply.dk

B&O-mand skal styre sydjysk velfærdsteknologi

18.03.11

ErhvervsBladet.dk

Velfærds-klynge skifter direktør

22.03.11

JydskeVestkysten Aabenraa

Bliv klogere på velfærdsteknologi

28.03.11

RegionSyddanmark.dk

Gigtramte får en hjælpende hånd

Fra 1. april 2011 overtager Henrik Kagenow direktørstolen efter
Henning Seiding hos Welfare Tech Region. I Region Syddanmark
er det den brobyggende organisation, Welfare Tech Region, som
har til opgave at fremme nye forretningsområder og produkter
inden for velfærdsteknologi. Welfare Tech Region har omkring 60
medlemmer og støttes af Vækstforum Syddanmark og Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Fra 1. april 2011 overtager Henrik Kagenow direktørstolen efter
Henning Seiding hos Welfare Tech Region. I Region Syddanmark
er det den brobyggende organisation, Welfare Tech Region, som
har til opgave at fremme nye forretningsområder og produkter
inden for velfærdsteknologi. Welfare Tech Region har omkring 60
medlemmer og støttes af Vækstforum Syddanmark og Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Fra 1. april 2011 overtager Henrik Kagenow direktørstolen efter
Henning Seiding hos Welfare Tech Region. I Region Syddanmark
er det den brobyggende organisation, Welfare Tech Region, som
har til opgave at fremme nye forretningsområder og produkter
inden for velfærdsteknologi. Welfare Tech Region har omkring 60
medlemmer og støttes af Vækstforum Syddanmark og Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Udviklings-Råd Sønderjylland og organisationen Welfare Tech
Region vil gøre syd-og sønderjyske virksomheder og organisationer
klogere på velfærdsteknologi. 140 virksomheder og et hav af
fagpersoner vil være til stede til arrangementet, hvor Svend Erik
Møller, kommunaldirektør i Tønder Kommune, vil holde oplæg og
sætte fokus på kommunernes behov for nye teknologier.
Gigtramte kan i længere tid være selvhjulpne og dermed udskyde
tidspunktet for at modtage hjælp, hvis de har de rigtige
hjælpemidler. Projektet Den Stærke Hånd er baseret på offentligprivat samarbejde mellem Invencon ApS og relevante offentlige
aktører som kommuner, University College Syddanmark , Center
for hjælpemidler og kommunikation samt Kong Christian Xs
Gigthostpital i Gråsten. Syddansk Vækstforum har indstillet
projektet til støtte fra EU's strukturfondsmidler på 10.766.576 kr.

05.04.11

Regioner.dk

Viden giver vækst

26.04.11

Børsen

Hel region satser på velfærdsteknologi

27.04.11

Copcap.com (Copenhagen
Capacity)

REGIONAL EFFORTS TO SECURE FUTURE
WELFARE

Medie

Overskrift

Især forskningssamarbejdet og innovationsevnen var i fokus, da
Danske Regioner den 4. april 2011 holdt konference om Europa
2020 og den danske vækstmodel. Samarbejde mellem
videninstitutioner og virksomheder er helt afgørende for vækst.
Dette ses i flere projekter som Syddansk Vækstforum har igangsat,
bl.a. Welfare Tech Region.
Stort set alle lande har udsigt til et voksende antal ældre, stigende
sundhedsudgifter og økonomisk smalhals. Det skaber selvtillid hos
en af de hurtigtvoksende klynger, Welfare Tech Region, der
primært dækker Region Syddanmark og i dag tæller 60
virksomheder og offentlige organisationer i medlemskredsen. Bag
samarbejdet står Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling, der har ydet 78 mio. kr. i støtte til projektet.
Målet er samtidig at gøre Region Syddanmark til et internationalt
testcenter for udvikling og afprøvning af nye velfærdsteknologier til
det globale marked.
One project is Welfare Tech Region there is one of Denmark's
southern clusters, which comprises app. 60 companies and public
organisations. - We facilitate access to business potential in the
respective industries and make it easier for companies to establish
themselves in the markets in question, says Lars Kolind, President
for Welfare Tech Region. A long-term objective is to make the
southern region of Denmark an international test centre for
development and demonstration of new welfare technologies for the
global market.

Energi
Dato

Kommentar

14.03.11

Jernindustri.dk

LORC Knowledge går online

15.03.11

Energy-Supply.dk

Begejstring efter bølgeenergi-camp

2228.03.11

RegionSyddanmark.dk, Fredericia
Dagblad, Vejle Amts Folkeblad

Nye millioner er på vej til Lindø

22.03.11

TV2Fyn.dk

Millioner til LORC på Lindø

22.03.11

DR.dk, DR radio P4

7,6 millioner kroner på vej til LORC

Det webbaserede videnscenter, LORC Knowledge, åbner med et
komplet overblik over samtlige havvindmølleparker i drift verden
over. Man kan finde en oversigt over virksomheder og artikler med
viden om diverse temaer i den grønne offshore branche. LORCs
aktiviteter inden for videndeling er støttet af Fornyelsesfonden og
Syddansk Vækstforum.
Bølgeenergi er stadig kun på begynderstadiet, og der er masser af
udfordringer og uløste problemer, som spænder ben for den videre
udbredelse. Det skræmte dog ikke de 42 gymnasieelever på det
intensive døgnlange camp om bølgeenergi. Arrangementet indgår i
det EU-støttede projekt ”Energi på havet” med videncenter
Offshore Center Danmark som overordnet koordinator
LORC har blandt andet til formål at tiltrække virksomheder til
Lindø og derved skabe knap 2.000 nye arbejdspladser i løbet af fem
år inden for den grønne offshore-energisektor og derfor er vi glade
for at kunne støtte projektet, siger formand for Syddansk
Vækstforum og regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl
Holst (V). Syddansk Vækstforum sender nu yderligere 7,6 millioner
kroner til projektet. Sammen med en støtte på 25 millioner fra
Fornyelsesfonden under Erhvervs- og Byggestyrelsen skal de i alt
godt 15 millioner kroner fra Syddansk Vækstforum for alvor sparke
gang i LORC's projekt.
Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) har som mål at skabe
2000 arbejdspladser på Fyn inden for grøn offshore energi.
Syddansk Vækstforum sender nu yderligere 7,6 millioner kroner til
projektet. Sammen med en støtte på 25 millioner fra
Fornyelsesfonden under Erhvervs- og Byggestyrelsen skal de i alt
godt 15 millioner kroner fra Syddansk Vækstforum for alvor sparke
gang i LORC's projekt.
Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) har som mål at skabe
2000 arbejdspladser på Fyn inden for grøn offshore energi.
Syddansk Vækstforum sender nu yderligere 7,6 millioner kroner til
projektet. Sammen med en støtte på 25 millioner fra
Fornyelsesfonden under Erhvervs- og Byggestyrelsen skal de i alt
godt 15 millioner kroner fra Syddansk Vækstforum for alvor sparke
gang i LORC's projekt.

23.03.11

JydskeVestkysten Esbjerg

Hans Engell: Esbjergs energilobby må i sving

23.03.11

DEF.dk (Dansk El-forbund)

Penge til arbejdspladser på Lindø

23.03.11

Energy-Supply.dk

Millionbevillinger skal skabe 2.000 nye
arbejdspladser på Lindø

24.03.11

Lager & Transport

Region Syddanmark klar til natkørsel

29.03.11

Børsen

Skraldebiler på strøm sparer tonsvis af CO2

Et kommende Green Offshore Center kan vise sig at blive en
særdeles afgørende faktor, hvis Esbjerg og landsdelen vil have del i
de mange nye arbejdspladser og milliarder af kroner, som ventes at
være bundet i halen på en kommende vedtagelse af Danmarks
fremtidige energipolitik. Centeret er et samarbejde mellem Region
Syddanmark, Esbjerg Erhvervsudvikling, virksomheder,
vidensmiljøer, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune skal etableres til
sommer.
Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) har som mål at skabe
2000 arbejdspladser på Fyn inden for grøn offshore energi.
Syddansk Vækstforum sender nu yderligere 7,6 millioner kroner til
projektet. Sammen med en støtte på 25 millioner fra
Fornyelsesfonden under Erhvervs- og Byggestyrelsen skal de i alt
godt 15 millioner kroner fra Syddansk Vækstforum for alvor sparke
gang i LORC's projekt.
Lindoe Offshore Renewables Center (LORC) har som mål at skabe
2000 arbejdspladser på Fyn inden for grøn offshore energi.
Syddansk Vækstforum sender nu yderligere 7,6 millioner kroner til
projektet. Sammen med en støtte på 25 millioner fra
Fornyelsesfonden under Erhvervs- og Byggestyrelsen skal de i alt
godt 15 millioner kroner fra Syddansk Vækstforum for alvor sparke
gang i LORC's projekt.
Et nyt projekt skal teste potentialerne ved at udnytte vejene om
natten og dermed lette trængslen på vejene i dagtimerne og høste
centrale CO2-reduktioner. Region Syddanmark bliver landets første
testområde for natlig godskørsel. I Region Syddanmark bakker man
op om initiativet. Regionen har en stærk erhvervsmæssig position
på transportog logistikområdet, og derfor har Syddansk
Vækstforum støttet rammerne for udvikling af erhvervet.
Det sønderjyske Lean Energy Cluster og Syddansk Vækstforum,
har postet 40 mio. kr. i et udviklingsprojekt, der skal generere den
fornødne viden, så energikrævende arbejdskøretøjer kan
konverteres til eldrift. Ved at konvertere en renovationsbil til el,
bliver CO2-udslippet reduceret med 15-20 ton om året fra hver bil.

05.04.11

Jern Og Maskinindustrien

OFFSHORE VIDENCENTER GÅR ONLINE

06.04.11

Ebst.dk (Erhvervsfremmestyrelsen)

11 mio. kr. fra EU til ren vækst og arbejdspladser

06.04.11

TV2Fyn.dk

Fornyelsespenge på vej til Lindø

06.04.11

Jernindustri.dk (Jern- og
Maskinindustrien), Idag.dk

Fornyelsesfonden støtter fortsat LORC

06.04.11

Ebst.dk (Erhvervsfremmestyrelsen)

12 mio. kr. til nye arbejdspladser på Fyn

06.04.11

RegionSyddanmark.dk

Max. 7.632.000 kr.

Det webbaserede videnscenter, LORC Knowledge, åbner med et
komplet overblik over samtlige havvindmølleparker i drift verden
over. Man kan finde en oversigt over virksomheder og artikler med
viden om diverse temaer i den grønne offshore branche.
Videncenterets aktiviteter inden for videndeling er støttet af
Fornyelsesfonden og Syddansk Vækstforum.
Lean Energy Cluster har efter indstilling fra Syddansk Vækstforum
fået 11 mio. kr., ud af en samlet budgetramme på 59 mio. kr., fra
EU's Regionalfond til at skabe vækst og flere arbejdspladser.
Fornyelsesfondens beslutning om for andet år i træk at støtte
opbygningen af LORC, Danmarks test- og videnscenter inden for
grøn offshore energiteknologi, skaber glæde. LORC bygges op over
en 3-årig periode og de 12 millioner kroner, som Fornyelsesfonden
i år har tildelt test- og videnscenteret, er et helt nødvendigt bidrag.
Fornyelsesfondens beslutning om for andet år i træk at støtte
opbygningen af LORC, Danmarks test- og videnscenter inden for
grøn offshore energiteknologi, skaber glæde. LORC bygges op over
en 3-årig periode og de 12 millioner kroner, som Fornyelsesfonden
i år har tildelt test- og videnscenteret, er et helt nødvendigt bidrag.
Fornyelsesfondens beslutning om for andet år i træk at støtte
opbygningen af LORC, Danmarks test- og videnscenter inden for
grøn offshore energiteknologi, skaber glæde. LORC bygges op over
en 3-årig periode og de 12 millioner kroner, som Fornyelsesfonden
i år har tildelt test- og videnscenteret, er et helt nødvendigt bidrag.
Indstillinger: Indstillingen om tilsagn til projektet "Grøn omstilling
af Lindø og Nordfyn" er under forudsætning af, at projektet opnår
tilsagn fra Fornyelsesfonden. Derudover har Vækstforum indstillet
to projekter til medfinansiering - den syddanske
Velfærdsteknologifond og Vestdansk Investeringsfremme.
Vækstforum indstiller, at Region Syddanmark forlænger
medlemskabet af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme for
2012, og at regionsrådet bevilger støtte fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler på 3.200.000 kr. for medlemskabet i
2012.

08.04.11

C-Kerteminde.dk (Kjerteminde
Avis)

Flere millioner til Lindø

27.04.11

Sonderborgkommune.dk

Ti testpiloter får en elbil

28.04.11

Jv.dk (JydskeVestkysten)

Elbil-projektet rammer Sønderborg

28.04.11

Der Nordschleswiger

E-Autos im Test

30.04.11

JydskeVestkysten Esbjerg,
JydskeVestkysten Vejen,
JydskeVestkysten Varde

Esbjerg skal leve af det sorte og tænke grønt

Fornyelsesfondens beslutning om for andet år i træk at støtte
opbygningen af LORC, Danmarks test- og videnscenter inden for
grøn offshore energiteknologi, skaber glæde. LORC bygges op over
en 3-årig periode og de 12 millioner kroner, som Fornyelsesfonden
i år har tildelt test- og videnscenteret, er et helt nødvendigt bidrag.
På lørdag - den 30. april - går starten på projekt Testenelbil.dk i
Sønderborg-området. Det sker, når de første ti udvalgte testpiloter
får overdraget de elbiler, som de skal prøvekøre de næste tre
måneder som led i Europas største elbil-demonstrationsprojekt med
henblik på mindre CO2 udslip. En række lokale virksomheder og
aktører har valgt at støtte projektet, nemlig Kreditbanken, Project
Zero, Landdistriktsgruppen samt Bitten og Mads Clausens Fond.
På lørdag - den 30. april - går starten på projekt Testenelbil.dk i
Sønderborg-området. Det sker, når de første ti udvalgte testpiloter
får overdraget de elbiler, som de skal prøvekøre de næste tre
måneder som led i Europas største elbil-demonstrationsprojekt med
henblik på mindre CO2 udslip. En række lokale virksomheder og
aktører har valgt at støtte projektet, nemlig Kreditbanken, Project
Zero, Landdistriktsgruppen samt Bitten og Mads Clausens Fond.
På lørdag - den 30. april - går starten på projekt Testenelbil.dk i
Sønderborg-området. Det sker, når de første ti udvalgte testpiloter
får overdraget de elbiler, som de skal prøvekøre de næste tre
måneder som led i Europas største elbil-demonstrationsprojekt med
henblik på mindre CO2 udslip. En række lokale virksomheder og
aktører har valgt at støtte projektet, nemlig Kreditbanken, Project
Zero, Landdistriktsgruppen samt Bitten og Mads Clausens Fond.
Innovation, kompetenceudvikling og fremtidssikring. Det var nogle
af de dyre ord, der i går blev pillet fra hinanden og nedskrevet til
konkrete forslag. Forslag der skal danne grundlag for en del af
Syddansk Vækstforums nye vækstplan frem mod 2020, der råder
over 200 millioner kroner årligt. - De penge skal reelt gøre en
forskel, og vi skal kunne vise en effekt, fastslog formand for
Syddansk Vækstforum , Jens Oddershede i går. Fokus var bl.a. på
hvordan offshore-industrien, skal sikre både olie-og gasindustrien
og grøn energi i fremtiden.

30.04.11

JydskeVestkysten

Tænk grønt og lev af det sorte

30.04.11

JydskeVestkysten Esbjerg

Kloge hoveder kiggede i krystalkuglen

30.04.11

Sonderborgkommune.dk

De store smils dag

02.05.11

Mester Tidende

Dansk udadgående passiv-vindue lanceres først på
Vestfyn

0405.05.11

TV2 Fyn, TV2fyn.dk

Penge til vindmølle-testcenter

Innovation, kompetenceudvikling og fremtidssikring. Det var nogle
af de dyre ord, der i går blev pillet fra hinanden og nedskrevet til
konkrete forslag. Forslag der skal danne grundlag for en del af
Syddansk Vækstforums nye vækstplan frem mod 2020, der råder
over 200 millioner kroner årligt. - De penge skal reelt gøre en
forskel, og vi skal kunne vise en effekt, fastslog formand for
Syddansk Vækstforum , Jens Oddershede i går. Fokus var bl.a. på
hvordan offshore-industrien, skal sikre både olie-og gasindustrien
og grøn energi i fremtiden.
Energiindustrien i Esbjerg er central for at sikre arbejde i fremtiden.
Ligesom arbejdskraft er vigtig for at sikre energiindustrien.
Formand for Syddansk Vækstforum Jens Oddershede udtaler: Hvis
det lykkedes at finde bedre udvindingsteknologi, og brugen af
vindkraft stiger, så kan vi forvente er stigning i beskæftigelse i alle
faggrupper - måske med forbehold for de ufaglærte, som overstiger
den vækst, der er i den øvrige del af landet. Hvis ikke, så får vi kun
brug for langt færre og kun personer med lange uddannelser.
I dag den 30. april - går starten på projekt Testenelbil.dk i
Sønderborg-området. Det sker, når de første ti udvalgte testpiloter
får overdraget de elbiler, som de skal prøvekøre de næste tre
måneder som led i Europas største elbil-demonstrationsprojekt med
henblik på mindre CO2 udslip. En række lokale virksomheder og
aktører har valgt at støtte projektet, nemlig Kreditbanken, Project
Zero, Landdistriktsgruppen samt Bitten og Mads Clausens Fond.
Det nye vindue passive-one isoleringsevne er så god, at det slår
2020 kravene med 20-30 pct. og det isolerer lige så godt som 2-3
almindelige vinduer efter hinanden. Dette sker i takt med at
projektet Grøn Erhvervsvækst vil skabe energieffektivisering i
Region Syddanmark via et privat-offentlig samarbejde. Grøn
erhvervsvækst er støttet af EU og Syddansk Vækstforum.
Med 87 millioner kroner i støtte fra Green Labs DK til testen af
fremtidens store hav-vindmøller vil LORC, der er et nyt videns- og
testcenter for grøn offshore energi på Lindø-værftet, nu sikre, at den
unikke danske viden om vindmøller bliver i Danmark til gavn for
udvikling, nye grønne arbejdspladser og eksport af energiteknologi,
fortæller centret i en udsendt pressemeddelelse.

05.05.11

Børsen, Dtu.dk (Danmarks
Tekniske Universitet)

Kæmpe støtte til dansk mølleudvikling

05.05.11

Dr.dk, DR P4

87 millioner til Lindø

05.05.11

ErhvervsBladet.dk

87 millioner til verdens største vindmølle-test

05.05.11

Idag.dk, Jernindustri.dk (Jern- og
Maskinindustrien)

Testbænk til vindmøller hos LORC bliver
blåstemplet

05.05.11

Metal-Supply.dk, Energy-Supply.dk Massiv støtte til vindtestcenter

05.05.11

DEF.dk (Dansk El-forbund)

Millioner til klima- og energiløsninger

Med 87 millioner kroner i støtte fra Green Labs DK til testen af
fremtidens store hav-vindmøller vil LORC, der er et nyt videns- og
testcenter for grøn offshore energi på Lindø-værftet, nu sikre, at den
unikke danske viden om vindmøller bliver i Danmark til gavn for
udvikling, nye grønne arbejdspladser og eksport af energiteknologi,
fortæller centret i en udsendt pressemeddelelse.
Med 87 millioner kroner i støtte fra Green Labs DK til testen af
fremtidens store hav-vindmøller vil LORC, der er et nyt videns- og
testcenter for grøn offshore energi på Lindø-værftet, nu sikre, at den
unikke danske viden om vindmøller bliver i Danmark til gavn for
udvikling, nye grønne arbejdspladser og eksport af energiteknologi,
fortæller centret i en udsendt pressemeddelelse.
Med 87 millioner kroner i støtte fra Green Labs DK til testen af
fremtidens store hav-vindmøller vil LORC, der er et nyt videns- og
testcenter for grøn offshore energi på Lindø-værftet, nu sikre, at den
unikke danske viden om vindmøller bliver i Danmark til gavn for
udvikling, nye grønne arbejdspladser og eksport af energiteknologi,
fortæller centret i en udsendt pressemeddelelse.
Med 87 millioner kroner i støtte fra Green Labs DK til testen af
fremtidens store hav-vindmøller vil LORC, der er et nyt videns- og
testcenter for grøn offshore energi på Lindø-værftet, nu sikre, at den
unikke danske viden om vindmøller bliver i Danmark til gavn for
udvikling, nye grønne arbejdspladser og eksport af energiteknologi,
fortæller centret i en udsendt pressemeddelelse.
Med 87 millioner kroner i støtte fra Green Labs DK til testen af
fremtidens store hav-vindmøller vil LORC, der er et nyt videns- og
testcenter for grøn offshore energi på Lindø-værftet, nu sikre, at den
unikke danske viden om vindmøller bliver i Danmark til gavn for
udvikling, nye grønne arbejdspladser og eksport af energiteknologi,
fortæller centret i en udsendt pressemeddelelse.
Med 87 millioner kroner i støtte fra Green Labs DK til testen af
fremtidens store hav-vindmøller vil LORC, der er et nyt videns- og
testcenter for grøn offshore energi på Lindø-værftet, nu sikre, at den
unikke danske viden om vindmøller bliver i Danmark til gavn for
udvikling, nye grønne arbejdspladser og eksport af energiteknologi,
fortæller centret i en udsendt pressemeddelelse.

05.05.11

Presswire.dk, NPinvestor.dk

Grønt lys til verdens største og klogeste test af
vindmøller

05.05.11

Ebst.dk

7 mio. kr. fra EU til energieffektive kølediske

07.05.11

JydskeVestkysten

24. maj 2011 Spar på energien

08.05.11

Fyens Stiftstidende

En supertanker med ny last

Med 87 millioner kroner i støtte fra Green Labs DK til testen af
fremtidens store hav-vindmøller vil LORC, der er et nyt videns- og
testcenter for grøn offshore energi på Lindø-værftet, nu sikre, at den
unikke danske viden om vindmøller bliver i Danmark til gavn for
udvikling, nye grønne arbejdspladser og eksport af energiteknologi,
fortæller centret i en udsendt pressemeddelelse.
Projektet "intelligent styring af køl og frost i supermarkeder" har
efter indstilling fra Syddansk Vækstforum fået 7 mio. kr. fra EU's
Regionalfond til at udnytte køleindustriens kapacitet til en mere
energieffektiv adfærd i alle døgnets timer.
Den 24 maj. Afholdes et seminar hvor der vil være mulighed for at
debattere mulighederne for energieffektiviseringsbranchen i Region
Syddanmark – og man kan komme med idéer til handlinger, der vil
skabe vækst for erhvervet. Arrangementet finder sted hos Linak i
Guderup ved Nordborg. Yderligere oplysninger hos Vækstforum,
Region Syddanmark.
Region Syddanmark ønsker at fremme omstilling og
erhvervsudvikling af Lindø og dermed yde støtte til Kerteminde og
Odense Kommuner. På det netop afholdte regionsrådsmøde
behandlede regionsrådet indstillingen fra Region Syddanmarks
Vækstforum og bevilgede 7.632.000 kr. Det drejer sig om
medfinansiering af en ansøgning til Fornyelsesfonden inden for
kategorien Omstilling. Fornyelsesfonden bidrager til at skabe nye
erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder. Dette falder
Lindø inden for. Dermed vil bevillingen hjælpe til at finansiere og
realisere en omstilling af Lindø fra skibsbyggeri til offshore
energiteknologi.

0910.05.11

RegionSyddanmark.dk, Dknyt.dk

Lindø får millioner til testcenter

10.05.11

Energi.di.dk (DI Energibranchen)

Støtte til grøn offshore energi

10.05.11

Investindk.com

Offshore wind power test centre

11.05.11

Aau.dk (Aalborg Universitet)

Unge bølgeenergi-opfindere på inspirerende
vindertur

Det gamle skibsværft Lindø er ved at omdanne sig til et knudepunkt
for viden og udvikling inden for vindmøller. Det står klart, efter at
det nye videns- og testcenter, LORC, netop har fået bevilget 87
mio. kr. fra Green Labs-ordningen under Energistyrelsen. Pengene
skal bruges til to såkaldte testbænke, hvor man kan teste og udvikle
havvindmøllers udholdenhed på land. Det gør det nemmere og
hurtigere at optimere møllernes design. Region Syddanmark har
været med i forarbejdet til ansøgningerne og har bl.a. været med til
at finansiere undersøgelser og videnscentre for cirka 14 mio. kr.
Derfor vækker det glæde i regionen, at Lindø nu kan se planerne
tage form.
Alliancen for Grøn Offshore Energi inviterer i samarbejde med
Vindmølleindustrien, IDA, DI, Force Technology, LORC, Offshore
Center Danmark og DS Håndværk & Industri til netværks- og
informationsarrangement den 16. juni 2011 kl. 10.00-14.00 om
støttepuljer for grøn offshore energi.
Denmark gets a 5-7 years head start within wind power
technologies through new wind turbine test centre. Strong Danish
wind cluster supports new test bench. The DKK 87 million are
given to Lindoe Nacelle Testing, which is a test centre for large
nacelles (wind turbine houses) at LORC.
Vinderne af forårets bølgeenergi-camp på Aalborg Universitet
Esbjerg fik både fagligt input og rod i frisuren, da de blev
præmieret med en vindblæst udflugt til det store testanlæg ved
Hanstholm. Bølgeenergi-campen og den faglige ekskursion for
vinderne indgår i "Energi på havet" projektet, som skal øge
beskæftigelsen i offshoresektoren. Projektet er støttet af Syddansk
Vækstforum og EU's regionalfond, og Offshore Center Danmark
har det overordnede projektansvar.

11.05.11

Idag.dk

Vindere fra bølgeenergi-camp besøgte testanlæg

18.05.11

RegionSyddanmark.dk

Gode idéer til fremtidens velfærd

19.05.11

Offshorecenter.dk

Nyt fra Offshore Center Danmark:

23.05.11

Metal-Supply.dk

Det sker: Gode muligheder for SMV'er i
havmølleindustrien

24.05.11

Jernindustri.dk

Duet tiltrækker udenlandske
havvindmøllevirksomheder

Vinderne af forårets bølgeenergi-camp på Aalborg Universitet
Esbjerg fik både fagligt input og rod i frisuren, da de blev
præmieret med en vindblæst udflugt til det store testanlæg ved
Hanstholm. Bølgeenergi-campen og den faglige ekskursion for
vinderne indgår i "Energi på havet" projektet, som skal øge
beskæftigelsen i offshoresektoren. Projektet er støttet af Syddansk
Vækstforum og EU's regionalfond, og Offshore Center Danmark
har det overordnede projektansvar.
Der kom mange gode idéer på bordet, da de mange aktører inden
for velfærdsteknologi satte sig sammen. Hvordan kan Region
Syddanmark blive et internationalt kraftcenter for
velfærdsinnovation? Seminariet var det andet i en række på fem,
hvor borgere og virksomheder får mulighed for at bidrage aktivt til
Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, som skal være
gældende fra 2012-2020.
Offshore Center Danmarks "Energi På Havet" projekt udbyder to
ph.d. stipendier ved Institut for Miljø- og Ervhvervsøkonomi i
Esbjerg.
Tirsdag 14. juni 2011 afholdes et stort informationsmøde for alle
små og mellemstore virksomheder, der er interesseret i at høre om
mulighederne for vækst i kølvandet på den massive udvikling, der
har været inden for havvindmøller. Informationsmødet er et
arrangement under projektet "Offshore vindsektoren - forskning",
som er en del af et overordnet udviklingsprojekt for hele
offshoreindustrien - "Energi på havet" skabt på initiativ af
videncentret Offshore Center Danmark.
Offshore Center Danmark går sammen med Invest in Danmark om
at markedsføre Danmark over for udenlandske virksomheder inden
for offshore-vindindustrien. Invest in Denmark er en del af
Udenrigsministeriet, som arbejder for at tiltrække udenlandske
investeringer, der skaber videntunge jobs i Danmark.

26.05.11

Erhvervsbladet

Netværk for ideer er guld værd

26.05.11

ErhvervsBladet.dk

SMV'er kan satse på havvindmøller

29.05.11

JydskeVestkysten

Vinden sparker døre ind

29.05.11

JydskeVestkysten

Offshore er blevet lettere

31.05.11

Offshorecenter.dk

Nyt fra Offshore Center Danmark :

Nu står det fast: Virksomheder, der deltager i innovationsnetværk er
mere innovative og tjener flere penge end andre. Eksempelvis
bringer »Offshore Center Danmark « virksomheder i
offshoreindustrien sammen med materialeproducenter, hvilket
blandt andet har affødt lettere konstruktioner af plast og aluminium
til industrien.
Informationsmøde vil fortælle, hvordan 15 udvalgte mindre
virksomheder kan deltage i et pilotprojekt, som skal klæde
virksomheden på til en styrket indsats på markedet for
havvindmøller. Informationsmødet er et arrangement under
projektet "Offshore vindsektoren - forskning", som er en del af et
overordnet udviklingsprojekt for hele offshoreindustrien - "Energi
på havet" skabt på initiativ af videncentret Offshore Center
Danmark.
Offshore Center Danmark mærker nu medlemmernes interesse i at
vokse uden for Danmark. For år tilbage var det de helt store
selskaber i den danske olie-og gasbranche, der gjorde sig på
verdensscenen. Men nu har udlængslen forplantet sig hos
underleverandører, også de små og mellemstore af slagsen, og
internationalisering er blevet en af de helt store opgaver på
Offshore Center Danmark.
Et kæmpe optrævlingsarbejde de senere år er ved at munde ud i et
helt nyt og mere enkelt syn på offshorebranchen, fulgt af simple
værktøjer, som skal gøre det lettere for nye virksomheder at prøve
sig af i den verden. Arbejdet er en del af projekt » Energi på havet «
som Offshore Center Danmark har hånd i hanke med og som består
af en stribe delprojekter.
Offshore Center Danmark var en af de danske innovationsnetværk,
der var udstiller og deltager på NGP Cluster Excellence Conference
2011. Centeret var ansvarlig for alle B2B møderne på konferencen
og havde selv fem B2B møder med udenlandske netværk.

31.05.11
&
08.06.11

Dinby.dk, Sønderborg Ugeavis

Energi-aktører enige om tættere samarbejde

07.06.11

Fyns Amts Avis

Kunsten at forføre

07.06.11

ErhvervsBladet.dk

Offshore -satsning over for udlandet

08.06.11

Offshorecenter.dk

Danish offshore promoted in Shanghai

Oplevelseserhverv

Energiteknologi er et af Region Syddanmarks absolutte
vækstlokomotiver. Men der skal samarbejdes mere og uddannes
flere inden for området. Sønderborg er et knudepunkt for
energiteknologi i Region Syddanmark, og for nylig mødte ca. 50
personer inden for branchen op på LINAK i Nordborg for at
diskutere, hvordan teknologien fremover kan føre til øget vækst.
Energi er ét af tre satsningsområder i Syddansk Vækstforums nye
erhvervsudviklingsstrategi frem mod 2020.
Design skal tænkes med i hele processen fra idéen undfanges til
forbrugeren griber produktet og betaler for det med glæde, mener
rektor for Designskolen i Kolding Elsebeth Gerner Nielsen. Som et
eksempel på sådan en proces nævner Elsebeth Gerner Nielsen
etransprojektet, hvis mål er intet mindre end at gøre el-bilen til en
kommerciel succes. Etransprojektet på Designskolen Kolding er
støttet af Region Syddanmarks Vækstforum, Den Europæiske Fond
for Regional Udvikling og Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Offshore Center Danmark går sammen med Invest in Danmark om
at markedsføre Danmark over for udenlandske virksomheder inden
for offshore –vindindustrien. Invest in Denmark er en del af
Udenrigsministeriet, som arbejder for at tiltrække udenlandske
investeringer, der skaber videntunge jobs i Danmark, og Invest in
Denmark har nu valgt Offshore Center Danmarks internationale
event for havvindmølleindustrien OWIB 2011 i november som
platform for markedsføring af den stærke danske vindindustri over
for udlandet, deriblandt Tyskland.
Danish offshore were promoted at China Offshore Wind Power
Summit in Shanghai May 26-27. Offshore Center Danmark had
entered a collaboration with the conference organiser Merisis in
order to raise the coorporation between China and Denmark within
the offshore wind industry.
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13.03.11

Fyns Amts Avis

Arkitema valgt til rådgiver på havneprojekt

14.03.11

TVSyd.dk

Design skal skabe vækst i Trekantområdet

16.03.11

Vejle Amts Folkeblad, Fredericia
Dagblad

Designprojekt skal sætte fut i vækst

16.03.11

Fyns Amts Avis

Langeland ikke omtalt i havørred-katalog

Partnerskabet bag projektet Øhavets Restaureringscenter har valgt
arkitektfirmaet Arkitema som rådgiver på projektet. Øhavets
Restaureringscenter er et projekt til 21,1 mio. kr. Syddansk
Vækstforum bidrager med 6 mio. kr. og Realdania med 14,1 mio.
kr.
Design og designmetoder skal i fremtiden skabe innovation og
vækst i trekantområdet i mødet mellem erhvervsvirksomheder og
faget design. Projektet, der har fået navnet "Design2Innovate" går
ud på at undervise og delagtiggøre alle interesserede virksomheder i
området i, hvordan design og ikke mindst designmetoder kan
forbedre konkurrence evnen og væksten i virksomhederne.
Projektet er kommet til verden via stærke samarbejdspartnere, så
som Region Syddanmark, Designskolen Kolding, Syddansk
Universitet og Trekantområdet Danmark.
De næste fire år skal alle virksomheder i regionen inviteres indenfor
i et nyt ambitiøst vækstprojekt, ”Design2Innovate”, der skal få
virksomhederne til at bruge design og designmetoder til at skabe
innovation og vækst i området. Projektet er søsat som et samarbejde
mellem Trekantområdet Danmark, Region Syddanmark,
Designskolen Kolding, Syddansk Universitet, Spinderihallerne
Vejle, IBC Kolding, Lego, Dong og Designcity Vest.
Havørred Fyn udsender hvert år dette katalog til gratis uddeling -på
dansk, tysk og engelsk. Oplaget på årets danske udgave er på
50.000 eksemplarer. En del af pengene går til restaureringsprojekter i vandløbene og til udsætning af små havørreder. Den
kommercielle del, blandt andet udgivelsen af kataloget, foregår i
samarbejde med Syddansk Turisme.

16.03.11

Standby.dk

Støtte til turisme -uddannelse

18.03.11

JydskeVestkysten Kolding

Designprojekt sætter fokus på vækst

24.03.11

Fredericia Dagblad, Vejle Amts
Folkeblad

Design skal skabe lokal vækst

28.03.11

Fyns Amts Avis

Nationalpark støtter bosætning

28.03.11

RegionSyddanmark.dk

Flere arbejdspladser til Langeland

Web-portalen oplevelsernesacademy.dk kobler
turismevirksomheder og uddannelsesudbydere i Region
Syddanmark. Portalen går i luften i disse dage, først og fremmest
med en database over kursus- og efteruddannelsestilbud med
relevans for branchen. Alle regionens 22 kommuner deltager i
Oplevelsernes Academy. Tovholder i hele projektet er Syddansk
Turisme i samarbejde med Tietgen KompetenceCenter.
Oplevelsernes Academy er støttet af regionale udviklingsmidler,
den Europæiske Socialfond samt egenfinansiering fra projektets
deltagere.
De næste fire år skal alle virksomheder i regionen inviteres indenfor
i et nyt ambitiøst vækstprojekt, ”Design2Innovate”, der skal få
virksomhederne til at bruge design og designmetoder til at skabe
innovation og vækst i området. Projektet er søsat som et samarbejde
mellem Trekantområdet Danmark, Region Syddanmark,
Designskolen Kolding, Syddansk Universitet, Spinderihallerne
Vejle, IBC Kolding, Lego, Dong og Designcity Vest.
Trekantområdet Danmark har sammen med Region Syddanmark,
Designskolen Kolding og Syddansk Universitet søsat et nyt
ambitiøst projekt for området. Projektet, der har fået navnet
"Design2Innovate", går ud på at undervise og delagtiggøre alle
interesserede virksomheder i området i, hvordan design og ikke
mindst designmetoder kan forbedre konkurrenceevnen og væksten i
virksomhederne. Design2innovate støttes med i alt 36 mio. kroner
fra EU og Region Syddanmark.
Nationalparkens formål er at skabe vækst, trivsel, arbejdspladser,
markedsføring og opmærksomhed. Nationalpark Vadehavet har fået
16 mio. kr. fra Region Syddanmarks vækstforum til et projekt, der
skal udvikle de erhvervsmæssige gevinster ved den kommende
nationalpark.
Koldkrigsmuseet Langelandsfortet skal udvides med et
dokumentationscenter, kaldt Dox Shelter. Partnerne bag projektet er
Øhavsmuseet, Koldkrigsmuseet Stevnsfort samt Center for
Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet. Vækstforum har
indstillet projektet til støtte fra EU's strukturfondsmidler på
2.581.250 kr.

31.03.11

Fyns Amts Avis

Storplakater for Hævnen har givet pote

31.03.11

FyensStiftstidende.dk

Tyskerne vilde med Hævnen

02.04.11

TV2Fyn.dk

Gennembrud for filmturisme på Sydfyn

03.04.11

Radio Alfa-ABC-Solo FM

Hævnen skal bruges som reklamefremstød mod
Tyskland

04.04.11

24fyn.dk

343 gode grunde til at tage en tur rundt på Fyn

12.04.11

Børsen

Vokseværk via design

De 550 kæmpeplakater, som Film-Fyn og Syddansk Turisme i
fællesskab fik sat op i Bremen og Hamburg forud for " Hævnens"
premiere i Tyskland, har givet pote. 160 personer har reageret alene
på plakaternes tilbud om at vinde et ferieophold på Sydfyn, og
sideløbende er seks andre lignende konkurrencer i gang. Man håber
at kunne skabe den samme turisme interesse på Sydfyn som på
New Zealand med Ringenes Herre.
Det tyske biografpublikum er begejstret for den sydfynske Oscarvinder "Hævnen". Når den tyske udgave af "Hævnen" udsendes på
dvd i løbet af meget kort tid, vil der på foreløbig 15.000
eksemplarer ligge en tre minutter lang trailer, der reklamerer for
Sydfyn. Det er et ret enestående tilbud, vi har fået, og jeg er ved at
lægge sidste hånd på materialet, før det sendes videre til
distributøren, fortæller presse- og projekt-koordinator Suzette Ascot
fra Syddansk Turisme.
Det tyske biografpublikum er begejstret for den sydfynske Oscarvinder "Hævnen". Når den tyske udgave af "Hævnen" udsendes på
dvd i løbet af meget kort tid, vil der på foreløbig 15.000
eksemplarer ligge en tre minutter lang trailer, der reklamerer for
Sydfyn. Det er et ret enestående tilbud, vi har fået, og jeg er ved at
lægge sidste hånd på materialet, før det sendes videre til
distributøren, fortæller presse- og projekt-koordinator Suzette Ascot
fra Syddansk Turisme.
Den oscarbelønnede film "Hævnen" hitter i Tyskland. Hver gang en
tysker køber en DVD med Susanne Biers oscarbelønnede film, får
de et tre minutter langt portræt af Sydfyn med i købet. DVDfremstøddet er blevet til virkelighed i et unikt samarbejde mellem
Syddansk Turisme, Film Fyn og den tyske distributør af filmen.
Gratis Turkalender med 343 guidede ture på Fyn fra april til juli
2011. Turkalenderen udgives på baggrund af et samarbejde mellem
de fynske kommuner og med Syddansk Turisme som tovholder på
projektet.
Design2Innovate hedder et nyt projekt, som er støttet af regions- og
socialfondsmidler fra EU og skal i fremtiden skabe innovation og
vækst i mødet mellem erhvervsvirksomheder og faget design.
Projektet løber over fire år, og budgetrammen er på 52 mio. kr.

14.04.11

Fyns Amts Avis

Millioner til den kolde krig

14.04.11

Radio Alfa-ABC-Solo FM

Regionens Vækstfroum giver Museum
Langelandsfort 2,6 millioner kroner

30.04.11

Turistnyt.dk

Konference om filmturisme

30.04.11

DR.dk

Udsigt til filmturisme

01.05.11

JydskeVestkysten

TREKANTOMRÅDET KAN FÅ MEGET MERE
UD AF DESIGNSKOLEN

Koldkrigsmuseum Langelandsfort har fået 2,6 millioner kroner af
Region Syddanmark . De skal bruges til at bygge
dokumentationscentret Dox Shelter. Det er Vækstforum i Region
Syddanmark, der har indstillet museet til at modtage støtten fra Den
Europæiske Regionalfond.
Koldkrigsmuseum Langelandsfort har fået 2,6 millioner kroner af
Region Syddanmark . De skal bruges til at bygge
dokumentationscentret Dox Shelter. Det er Vækstforum i Region
Syddanmark, der har indstillet museet til at modtage støtten fra Den
Europæiske Regionalfond.
Det er Syddansk Turisme og en række fynske partnere der sammen
med Film Fyn indbyder til konferencen den 4. maj 2011. - Der er
gode muligheder for co-branding, hvilket vil sige, at når filmen
markedsføres kan man samtidig promote regionen, hvor filmen er
optaget. Omvendt kan man også i forbindelse med
destinationsudvikling med stor fordel henvise til at kendte film er
optaget i området, eftersom vi ved at en del turister rejser for at se
konkrete lokationer fra film, forklarer marketingchef Jørgen BayKastrup fra Syddansk Turisme.
Det er Syddansk Turisme og en række fynske partnere der sammen
med Film Fyn indbyder til konferencen den 4. maj 2011. - Der er
gode muligheder for co-branding, hvilket vil sige, at når filmen
markedsføres kan man samtidig promote regionen, hvor filmen er
optaget. Omvendt kan man også i forbindelse med
destinationsudvikling med stor fordel henvise til at kendte film er
optaget i området, eftersom vi ved at en del turister rejser for at se
konkrete lokationer fra film, forklarer marketingchef Jørgen BayKastrup fra Syddansk Turisme.
Region Syddanmark har taget en række initiativer for at fremme
anvendelsen af design i erhvervslivet. Vækstforum støtter
Design2innovate, som skal skubbe til anvendelsen af design i
danske virksomheder. EU og Region Syddanmark betaler 36
millioner til projektet, og Lego og Dong giver også støtte.

02.05.11

Radio Diablo-Alfa Sydfyn

Filmturisme på vej til Sydfyn

03.05.11

ErhvervsBladet.dk

Filmturisme på vej til Danmark

05.05.11

ErhvervsBladet.dk

Cykelturismen bliver digital

05.05.11

ErhvervsBladet.dk

800 turistfirmaer skal hjælpe Vadehavet

Det er Syddansk Turisme og en række fynske partnere der sammen
med Film Fyn indbyder til konferencen den 4. maj 2011. - Der er
gode muligheder for co-branding, hvilket vil sige, at når filmen
markedsføres kan man samtidig promote regionen, hvor filmen er
optaget. Omvendt kan man også i forbindelse med
destinationsudvikling med stor fordel henvise til at kendte film er
optaget i området, eftersom vi ved at en del turister rejser for at se
konkrete lokationer fra film, forklarer marketingchef Jørgen BayKastrup fra Syddansk Turisme.
Det er Syddansk Turisme og en række fynske partnere der sammen
med Film Fyn indbyder til konferencen den 4. maj 2011. - Der er
gode muligheder for co-branding, hvilket vil sige, at når filmen
markedsføres kan man samtidig promote regionen, hvor filmen er
optaget. Omvendt kan man også i forbindelse med
destinationsudvikling med stor fordel henvise til at kendte film er
optaget i området, eftersom vi ved at en del turister rejser for at se
konkrete lokationer fra film, forklarer marketingchef Jørgen BayKastrup fra Syddansk Turisme.
Danmarks nye Nationalpark Vadehavet laver en digital satsning på
cykelturismen, der har et potentiale med en omsætning på flere
hundrede millioner kroner. Den digitale satsning indebærer en
kortlægning af cykelruter i Destination Sydvestjylland som er en
del af Vadehavsprojektet, der får støtte fra Den Europæisk Fond for
Regional Udvikling og Vækstforum i Region Syddanmark til at
udvikle områdets oplevelsesøkonomi og turisme.
Fem kommuner i Sydvestjylland vil udnytte områdets store
potentiale inden for turisme, hvor Vadehavsprojektet inviterer 800
firmaer til at omsætte de mange ideer til handling.
Vadehavsprojektets formål er at styrke oplevelsesøkonomien i og
omkring Nationalpark Vadehavet. Projektet omsætter i en treårig
periode 21 millioner kroner og har 45 partnere. Det får støtte fra
Den Europæisk Fond for Regional Udvikling og Vækstforum i
Region Syddanmark til at udvikle områdets oplevelsesøkonomi og
turisme.

06.05.11

Ugeavisen.dk

07.05.11

JydskeVestkysten

11.05.11

Lokal-Bladet Budstikken Vejen

11.05.11

Lokal-Bladet Budstikken Varde

Ideer til helårsturisme efterlyses i
Vadehavskommunerne

Fem kommuner i Sydvestjylland vil udnytte områdets store
potentiale inden for turisme, hvor Vadehavsprojektet inviterer 800
firmaer til at omsætte de mange ideer til handling.
Vadehavsprojektets formål er at styrke oplevelsesøkonomien i og
omkring Nationalpark Vadehavet. Projektet omsætter i en treårig
periode 21 millioner kroner og har 45 partnere. Det får støtte fra
Den Europæisk Fond for Regional Udvikling og Vækstforum i
Region Syddanmark til at udvikle områdets oplevelsesøkonomi og
turisme.
Kongresser giver kassen
Region Syddanmark skal være vært for en række internationale
kongresser i de kommende år. Og de giver kroner til regionen - på
mange fronter. Projekt MeetDanmark hvor Syddansk Turisme er
partner er blevet evalueret. Opgørelsen af aktiviteterne viser at
MeetDanmark har haft held med sin satsning på at skaffe
internationale kongresser til landets største byer, herunder Odense,
Kolding og Vejle. Opgørelsen viser at de 25 millioner kroner,
offentlige og private partnere har skudt ind i projektet siden dets
start i 2009, er blevet til 1,1 milliarder kroner - eller et afkast på 47
gange pengene igen.
Vadehavsområdet appellerer til turister hele året
Fem kommuner i Sydvestjylland vil udnytte områdets store
potentiale inden for turisme, hvor Vadehavsprojektet inviterer 800
firmaer til at omsætte de mange ideer til handling.
Vadehavsprojektets formål er at styrke oplevelsesøkonomien i og
omkring Nationalpark Vadehavet. Projektet omsætter i en treårig
periode 21 millioner kroner og har 45 partnere. Det får støtte fra
Den Europæisk Fond for Regional Udvikling og Vækstforum i
Region Syddanmark til at udvikle områdets oplevelsesøkonomi og
turisme.
Sydvestjylland kan få podieplacering i cykelturisme Danmarks nye Nationalpark Vadehavet laver en digital satsning på
cykelturismen, der har et potentiale med en omsætning på flere
hundrede millioner kroner. Den digitale satsning indebærer en
kortlægning af cykelruter i Destination Sydvestjylland som er en
del af Vadehavsprojektet, der får støtte fra Den Europæisk Fond for
Regional Udvikling og Vækstforum i Region Syddanmark til at
udvikle områdets oplevelsesøkonomi og turisme.

11.05.11

Ugeavisen Svendborg,
UgeAvisenSvendborg.dk

Find og oplev perlerne

18.05.11

Lokal-Bladet Budstikken Varde

Varde med i lammefestival

22.05.11

JydskeVestkysten

SLOTSKOKKEN: Fik en idé

2425.05.11

Ugeavisen for Bramming og
Omegn, Uge-Avisen Ribe,
Ugeavisen Esbjerg

Vadehavet skal da ses fra en havkajak

07.06.11

Fyns Amts Avis, Fyens
Stiftstidende

Millioner til design i Syddanmark

Naturturisme I/ S, som står for nationalparkundersøgelsen, har
samlet og beskrevet et udpluk af attraktionerne i en ny guide, ”Find
og oplev Øhavets natur- og kulturperler”, som ganske gratis
udleveres fra alle turistkontorer omkring Øhavet. Guiden er udgivet
af Naturturisme I/ S med støtte fra Friluftsrådet, Nordea-Fonden og
Syddansk Vækstforum.
Der indbydes til taffel i et telt ved Kammerslusen, når fem
sydvestjyske kommuner i juni inviterer til otte dages lammefestival.
Lammefestivalen indgår i at udvikle regionale fødevarer og
gourmetturisme som en del af Vadehavsprojektet, der får støtte fra
Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Vækstforum i
Region Syddanmark til at udvikle oplevelsesøkonomi og turisme i
Destination Sydvestjylland.
FESTIVALPREMIERE: Den første Vadehavs Lammefestival i juni
skal være en platform for en fremtidig satsning på at udvikle
Vadehavets produkter til eftertragtede fødevarer - for lokale og for
turister. Udviklingsprojekt finansieres af Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, af Vækstforum i Region Syddanmark, samt af
de deltagende virksomheder og organisationer.
Nu skal ture i havkajakker gøres til et ferie og fritidshit for både
erfarne kajakroere og for familier, der har lyst til aktiv ferie.
Udvikling af havkajakturisme indgår i delprojektet Maritime
oplevelser i Destination Sydvestjylland og er en del af
Vadehavsprojektet, der får støtte fra Den Europæisk Fond for
Regional Udvikling og Vækstforum i Region Syddanmark til at
udvikle områdets oplevelsesøkonomi og turisme.
Nu skal der fyres op under erhvervslivet i Region Syddanmark med
design og designtænkning. Projektet hedder Design2Innovate, og
det er forankret på Designskolen Kolding. Design2Innovate bliver
støttet med 36 millioner fra EU og Region Syddanmark. Målet med
Design2Innovate er at få flere virksomheder til at anvende design.
Det kan på sigt danne flere virksomhedsklynger hvor der er fokus
på design.

Klynger
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

15.03.11

ErhvervsBladet.dk

Analyse afslører svigt over for vækst-firmaer

1518.03.11

Teknovation.dk, TeknikOgViden.dk Analyse afslører huller i erhvervsfremme

1621.03.11

Teknovation.dk, TeknikOgViden.dk Teknologisk Institut klar til Always Aluminium
2011

28.03.11

RegionSyddanmark.dk

Samarbejde om eksportsucces

29.03.11

Effektivt Landbrug

Millioner til dansk landbrugsteknologi

0811.04.11

Ebst.dk (Erhvervsfremmestyrelsen), Spis syddansk for 5,8 mio. kr. fra EU
Presswire.dk

Iværksættere og vækstvirksomheder får ikke altid den rette hjælp,
når de henvender sig til eksempelvis de lokale erhvervscentre,
afslører ny undersøgelse foretaget af det nationale videncenter for
aluminium, AluCluster , i Løgumkloster. Analysen er en del af et
udviklingsprojekt støttet af både EU og Region Syddanmark.
Iværksættere og vækstvirksomheder får ikke altid den rette hjælp,
når de henvender sig til eksempelvis de lokale erhvervscentre,
afslører ny undersøgelse foretaget af det nationale videncenter for
aluminium, AluCluster , i Løgumkloster. Analysen er en del af et
udviklingsprojekt støttet af både EU og Region Syddanmark.
Antallet af ustillende virksomheder på den nye messe Always
Aluminium 2011, der holdes 11. og 12. maj i Odense Congress
Center er støt stigende. Det nationale videncenter for aluminium,
Alucluster , står sammen med Odense Congress Center bag messen.
Syddansk Vækstforum har netop støttet klyngen SustainAgri med
ca. 5,5 mio. kr. SustainAgri's forretningsfokus er på systemsalg af
løsninger indenfor teknologi til landbruget på eksportmarkeder som
Ukraine, Rusland og Serbien. Desuden skal pengene fra
Vækstforum bruges til at optimere samarbejdsprocessen mellem
virksomhederne i klyngen.
Med støtte fra Danmarks Eksportråd har SustainAgri i samarbejde
med de danske virksomheder Jyden Bur A/ S, Strangko A/ S, RøKa Industri A/ S, Lind Jensen Maskinfabrik A/ S og Rotor A/ S
arrangeret delegationsbesøg fra Ukraine. De ukrainske
virksomheder skal besøge forskellige gårde i Syd-og Vestjylland
for at se på dansk teknologi inden for kvæg-og mælkeproduktion.
Her er formålet at demonstrere, hvilke resultater investeringerne i
dansk teknologi vil give.
Syddanske fødevarer finder vej til de danske spiseborde efter
Væksthus Syddanmark har fået 5,8 mio. kr. fra EU's Regionalfond
til at skabe vækst i syddanske fødevarevirksomheder.

31.05.11

ErhvervsBladet.dk

Millionerne ruller i ny fødevareklynge

07.06.11

Fredericia Dagblad, Vejle Amts
Folkeblad

Fødevarer skal ud over rampen

Fødevarevirksomheder fra hele Syddanmark mødes for at skyde
gang i nye samarbejder, der skal bane vej for unikke produkter,
smagsoplevelser og styrke lokale brands. Det store potentiale i den
danske fødevareindustri, har man også øje for i Syddanmark. Med
ikke færre end 11,8 mio. kr. i ryggen - heraf godt halvdelen fra EU's
Regional Fond og Syddansk Vækstforum - er Væksthus
Syddanmark derfor klar til at sende Syddansk Fødevareklynge ud
over rampen, fortæller væksthuset i en udsendt pressemeddelelse.
Syddanske fødevarevirksomheder skal markedsføres for 11,8 mio.
kr. og den 9. juni samles fødevarevirksomheder fra hele
Syddanmark for at skyde gang i nye samarbejder, der skal bane vej
for unikke produkter, smagsoplevelser og styrke lokale brands.
Det potentiale, der klæber til den danske fødevareindustri, har man
også øje for i Syddanmark , der står som en af landets stærkeste
regioner inden for dette felt. Med ikke færre end 11,8 mio. kr. i
ryggen - heraf godt halvdelen fra EU's Regional Fond og Syddansk
Vækstforum - er Væksthus Syddanmark derfor klar til at sende
Syddansk Fødevareklynge ud over rampen.

Tværgående
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

14.03.11

JydskeVestkysten Tønder

Akademikere skal sætte gang i erhvervslivet

18 virksomheder fra Tønder Kommune er gået på kursus for at
kvalificere sig til at få en akademiker i praktik. Det er Vækstforum
Syddanmark , der finansierer projektet, og det sker i et samarbejde
mellem Akademikernes A-kasse, Esbjerg Erhvervsudvikling,
JobInVest, Sydfynsk Udviklings Samarbejde og Tønder
Erhvervsforum.

22.03.11

Fyens Stiftstidende

23.03.11

Dknyt.dk

28.03.11

RegionSyddanmark.dk

12.04.11

Kommunen.dk

Vækstplanen er sat i værk

Odense vil være blandt top tre inden for vækst og velstand. Bl.a.
gennem nye satsninger. For eksempel omkring offshore vindmøller
på Lindøområdet (LORC), der skal føre Lindø ind i en ny æra.
Welfare Tech Region, der skal skabe 500 job inden for
velfærdsteknologi og -service, samt arbejdet med at udvikle de
fynske virksomheders IKT-kompetencer. Alle er det projekter, der
bidrager til den meget omfattende opgave, det er at bringe de
fynske virksomheder ind i den globale videnøkonomi.
En indsats for de få - til gavn for de mange
EU's Globaliseringsfond har givet penge til en særlig indsat til en
særlig gruppe ledige i Sønderborg Kommune. 450 er ved at blive
opkvalificerede og på længere sigt vil resultatet af indsatsen komme
mange flere til gode. Sønderborg Kommune, Syddansk
Vækstforum og Region Syddanmark søgte i samarbejde EU's
Globaliseringsfond om midler til at hjælpe denne gruppe ledige
videre i ny beskæftigelse.
Forebyggelse er bedre end helbredelse - 66 personer Syddansk Vækstforum har et stort ønske om at gøre det lettere for
til erfa-møde i Region Syddanmark
sine samarbejdspartnere at administrere midler fra EU´s
strukturfonde. Det er jo især gennem de støttede projekter, at
Syddansk Vækstforum styrker væksten, omstillingen og
udviklingen af den syddanske region. Derfor har Syddansk
Vækstforum stor interesse i, at de administrative procedurer kun
tager den nødvendige tid, så projekterne kan bruge mere tid på at
skabe vækst i Region Syddanmark.
Vækstfora satser på nye og innovative
De sidste tre år har landets vækstfora samlet investeret 7,7
virksomheder
milliarder kroner i regional vækst. Det er de nye virksomheder,
siger Carl Holst (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk
Vækstforum. Denne eksplosive udvikling kan dog bero lidt på en
tilfældighed, fordi projekter ofte indeholder både ny teknologi og
andre former for innovation, mener professor Henrik Halkier, der
forsker i regionaludvikling ved Aalborg Universitet.

15.04.11

Radio Alfa-ABC-Solo FM

Millioner til innovation og kompetenceudvikling i
Syddanmark

19.04.11

Børsen

Regioner satser på øget produktivitet

20.04.11

Fyens Stiftstidende, Fyns Amts
Avis

EU-millioner til Sydfyn

26.04.11

Ugeavisen Øboen

Tag plads på skolebænken og tag fat på fremtiden

Syddansk Vækstforum har bevilget 7,5 millioner kroner fra EU's
Socialfond til at skabe innovation og kompetenceudvikling i
Syddanmark. De sydfynske kommuner Svendborg, FaaborgMidtfyn, Langeland og Ærø står bag udviklingsselskabet Sydfyns
Udviklingssamarbejde (SUS), som samarbejde om at tilføre små og
mellemstore virksomheder nye kompetencer, der kan være med til
at skabe innovation.
De sidste tre år har landets vækstfora samlet investeret 7,7
milliarder kroner i regional vækst. Det er de nye virksomheder,
siger Carl Holst (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk
Vækstforum. Denne eksplosive udvikling kan dog bero lidt på en
tilfældighed, fordi projekter ofte indeholder både ny teknologi og
andre former for innovation, mener professor Henrik Halkier, der
forsker i regionaludvikling ved Aalborg Universitet.
Syddansk Vækstforum har bevilget 7,5 millioner kroner fra EU's
Socialfond til at skabe innovation og kompetenceudvikling i
Syddanmark. De sydfynske kommuner Svendborg, FaaborgMidtfyn, Langeland og Ærø står bag udviklingsselskabet Sydfyns
Udviklingssamarbejde (SUS), som samarbejde om at tilføre små og
mellemstore virksomheder nye kompetencer, der kan være med til
at skabe innovation.
Syddansk Udviklingssamarbejde, SUS, er klar med kursustilbud i
det sydfynske. Sydfynske små og mellemstore virksomheder
inviteres til at melde sig ind i kampen om udvikling og bevarelse af
arbejdspladser på Sydfyn. Syddansk Vækstforum har bevilget 7,5
millioner fra EU's Socialfond til at skabe innovation og
kompetenceudvikling i Syddanmark. I løbet af otte kursusdage får
deltagerne hjælp til at udvikle nye ledelseskompetencer.

2627.04.11

JydskeVestkysten Tønder,
JydskeVestkysten Aabenraa,
JydskeVestkysten Sønderborg,
JydskeVestkysten Haderslev

Regionsdirektør: Vi gør meget for at tiltrække unge

03.05.11

Fyens Stiftstidende, Fyns Amts
Avis

Sådan skal Fyn smage

04.05.11

TV2.dk

EU-penge til fyrede fra Lindø

06.05.11

RegionSyddanmark.dk

EU-tilskud på 46,5 mio. kr. til LM-fyrede på vej

Mikkel Hemmingsen, direktør for regional udvikling i Region
Syddanmark, slår fast, at regionen gør meget for at trække unge til
regionen og Sønderjylland. Han nævner det nydannede
Vækstcentret i Bov, som er et samarbejde mellem Region
Syddanmark og Region Slesvig-Holsten. Centret arbejder - som
navnet siger - for at skabe vækst og dermed attraktive
arbejdspladser i de to nabo-regioner. Desuden nævner han Lean
Energy Cluster i Sønderborg, som arbejder for effektiv
energihåndtering og energisystemer, der kan gavne væksten i
virksomheder.
Institut for Marketing og Manegement ved Syddansk Universitet
samt reklamebureauet Red Ink hjælper de fynske producenter af
kvalitetsfødevarer med at finde frem til en fælles platform for
branding. Syddansk Universitet samarbejder med Vækstforum for
Region Syddanmark om at virkeliggøre Vækstforums
Handlingsplan 2009-2010 "Omstilling til højere vækst" gennem
projektet Syddansk Forskerkontakt. Her er formålet at styrke
samarbejdet i skabelsen af netværk mellem forskere og
virksomheder. Der er etableret fire netværk med støtte fra Region
Syddanmark. Et netværk er "Opbygning af branding platform for
regionale fødevarer i Syddanmark -Fyn som case".
De mange fyrede arbejdere fra Lindø-værftet og LM Glasfiber får
nu EU-penge til at komme videre i arbejdslivet. Ifølge Region
Syddanmark, vil EU-kommission give grønt lys så i alt 147 mio. kr.
til en indsats for de fyrede arbejdere. Pengene kommer fra EU's
globaliseringsfond. Tidligere har Danfoss og Linak på Als
modtaget penge.
EU Kommissionen anbefalet at give et tilskud på 46,5 mio. kr., der
skal bruges til at opkvalificere dem, der blev ramt af massefyringer
på LM Glasfiber i 2009. Carl Holst udtaler: Det er glædeligt, at det
endnu en gang er lykkedes at få tilskud fra Globaliseringsfonden til
Region Syddanmark. Vi lærte meget af den første ansøgningsrunde,
hvor Sønderborg fik tilskud, og den erfaring har vi brugt til at få
hjælpen endnu hurtigere frem til de berørte. Region Syddanmark
har nu modtaget 226,26 mio. i alt fra EU's Globaliseringsfond.

06.05.11

Dinby.dk

Kolding Kommune får økonomisk tilskud

06.05.11

TV2 Fyn, TV2fyn.dk

EU-kommisionen anbefaler millioner til Lindøarbejdere

06.05.11

DR.dk, DR P4

EU penge til Lindø er på plads

18.05.11

Lokal-Bladet Budstikken Vejen

EU-tilskud på 46,5 mio. kr. til LM-fyrede på vej

19.05.11

Fredericia Dagblad, Vejle Amts
Folkeblad

EU-penge til fyrede på LM Glasfiber

26.05.11

Regioner.dk

Regionerne styrker produktivitet og vækst

EU Kommissionen anbefalet at give et tilskud på 46,5 mio. kr., der
skal bruges til at opkvalificere dem, der blev ramt af massefyringer
på LM Glasfiber i 2009. Carl Holst udtaler: Det er glædeligt, at det
endnu en gang er lykkedes at få tilskud fra Globaliseringsfonden til
Region Syddanmark. Vi lærte meget af den første ansøgningsrunde,
hvor Sønderborg fik tilskud, og den erfaring har vi brugt til at få
hjælpen endnu hurtigere frem til de berørte. Region Syddanmark
har nu modtaget 226,26 mio. i alt fra EU's Globaliseringsfond.
EU-penge til efteruddannelse af fyrede Lindø-arbejdere er nu så
godt som frigivet. I dag anbefalede EU-kommissionen at de 105
millioner kroner skal sendes til Fyn.
EU-penge til efteruddannelse af fyrede Lindø-arbejdere er nu så
godt som frigivet. I dag anbefalede EU-kommissionen at de 105
millioner kroner skal sendes til Fyn.
EU Kommissionen har anbefalet at give et tilskud på 46,5 mio. kr.,
der skal bruges til at opkvalificere dem, der blev ramt af
massefyringer på LM Glasfiber i 2009. Nu mangler kun den
endelige godkendelse i EU Parlamentet. Dermed har Kolding
Kommune fået sikkerhed for, at de penge, som Region Syddanmark
har hjulpet med at søge om fra Globaliseringsfonden i EU, kommer
de berørte borgere til gavn.
EU Kommissionen har anbefalet at give et tilskud på 46,5 mio. kr.,
der skal bruges til at opkvalificere dem, der blev ramt af
massefyringer på LM Glasfiber i 2009. Nu mangler kun den
endelige godkendelse i EU Parlamentet. Dermed har Kolding
Kommune fået sikkerhed for, at de penge, som Region Syddanmark
har hjulpet med at søge om fra Globaliseringsfonden i EU, kommer
de berørte borgere til gavn.
Regeringens regionale vækstredegørelse peger på, at den regionale
vækstpolitiske indsats er afgørende for erhvervsudviklingen i
Danmark. Den regionalpolitiske vækstredegørelse for 2011
beskriver de regionale bidrag til erhvervsudvikling i Danmark.
Region Syddanmark og Region Midtjylland arbejder gennem
projektet Hold Fast med stort held sammen om at få flere unge til at
gennemføre en ungdomsuddannelse.

27.05.11

Sdu.dk

Skarpe hjerner til Syddanmark

27.05.11

TV2Fyn.dk

Job til højt uddannede i Syddanmark

06.06.11

JydskeVestkysten Varde,
JydskeVestkysten Vejen,
JydskeVestkysten Billund

Ane og Sine leverer ny viden

Karrierecentret på SDU skal skaffe arbejde til højtuddannede i
Region Syddanmark 60 nye job til nogle af landets skarpe hjerner.
20 Erhvervs PhD-stillinger, hvor forskere udfører projekter i
samarbejde med erhvervslivet. Og 550 studiejob og praktikpladser,
hvor lokale virksomheder kan trække på studerende fra Syddansk
Universitet. Sådan lyder planen i et nyt treårigt projekt, som
Karrierecentret på Syddansk Universitet står i spidsen for, og som
går ud på at skabe vækst inden for tre bestemte områder: Energi,
velfærdsteknologi og oplevelseserhverv. Projektet hedder Virksom
Viden og er kommet i stand på en bevilling fra Den Europæiske
Socialfond og Syddansk Vækstforum.
Karrierecentret på SDU skal skaffe arbejde til højtuddannede i
Region Syddanmark 60 nye job til nogle af landets skarpe hjerner.
20 Erhvervs PhD-stillinger, hvor forskere udfører projekter i
samarbejde med erhvervslivet. Og 550 studiejob og praktikpladser,
hvor lokale virksomheder kan trække på studerende fra Syddansk
Universitet. Sådan lyder planen i et nyt treårigt projekt, som
Karrierecentret på Syddansk Universitet står i spidsen for, og som
går ud på at skabe vækst inden for tre bestemte områder: Energi,
velfærdsteknologi og oplevelseserhverv. Projektet hedder Virksom
Viden og er kommet i stand på en bevilling fra Den Europæiske
Socialfond og Syddansk Vækstforum.
Syddansk Universitet KarriereCenter gør et aktivt forsøg på at gøre
sine studerende og virksomheder i Billund interesserede i hinanden
- til fordel for begge parter. KarriereCentret vejleder studerende i
alle byer og besøger virksomheder i hele regionen. Centret har
netop påbegyndt et treårigt projekt, der skal bygge bro mellem
universitet og erhvervsliv. Projektet er støttet med midler fra Den
Europæiske Socialfond og Syddansk Vækstforum.

Grænseoverskridende samarbejde
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

Vækst i yderområderne
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

1516.03.11

Ugeavisen Øboen,
Ugeavisenoboen.dk, Radio AlfaABC-Solo FM, Ugeavisen Ærø,
Ugeavisen Svendborg

Fremtidsfabrikken vil møde kreative entreprenører

16.03.11

Fyns Amts Avis

Hjernestorm på Fremtidsfabrik

18.03.11

Fyns Amts Avis

Uddannet på Fremtidsfabrik

21.03.11

FyensStiftstidende.dk

Fremtiden skabes i morgen

22.03.11

Fyns Amts Avis, Fyens
Stiftstidende

Iværksættere på dagsordenen

I projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er man i fuld gang med at
planlægge og udvikle aktiviteter til gavn for kreative entreprenører.
Deltagelse i uddannelsesforløbet for kreative entreprenører er
gratis, da projektet er finansieret af EU Socialfond og regionale
udviklingsmidler via Region Syddanmark.
Fremtidsfabrikken er en nyskabelse på Sydfyn, som Erhvervs-og
Turistforeningerne på Langeland, Ærø og i Svendborg og FaaborgMidtfyn kommuner gerne vil præsentere nærmere i de nærmeste
dage. Såkaldt "kreative entreprenører" er inviteret til hjernestormmøde, fordi man håber at Fremtidsfabrikken kan komme i dialog
med netop iværksættere om kompetenceudvikling, mentor-ordning,
netværk, samarbejde m. v.
Det flød næsten over med gode ideer, da 25 iværksættere i går
mødtes til en fælles brainstorming. Efter en kort introduktion af
projektleder i Fremtidsfabrikken Sydfyn, Susanne Linnet Aagaard,
gik deltagerne i grupper for at diskutere, hvilke ting der er
afgørende for, at iværksætterne kan udvide virksomhed og
værksted.
Fremtidsfabrikken rejser i øjeblikket rundt på Sydfyn for at høre
iværksætternes gode ideer. Det er SUS, Sydsfyns Udviklings
Samarbejde, der står bag Fremtidsfabrikken. Projektet støttes blandt
andet af EU og de regionale erhvervsudviklingsmidler, og har et
budget på over 23 millioner.
Fremtidsfabrikken rejser i øjeblikket rundt på Sydfyn for at høre
iværksætternes gode ideer. Det er SUS, Sydfyns Udviklings
Samarbejde, der står bag Fremtidsfabrikken. Projektet støttes blandt
andet af EU og de regionale erhvervsudviklingsmidler, og har et
budget på over 23 millioner.

04.04.11

Børsen

Livline til udkantsdanmark

04.04.11

Fyns Amts Avis

Iværksættere laves på samlebånd

04.04.11

Radio Alfa-ABC-Solo FM

Nu skal iværksætterne produceres på samlebånd

0506.04.11

Uge-Avisen Ribe, Ugeavisen
Esbjerg

Virksomheder får støtte til gode idéer

07.04.11

Fyns Amts Avis

Mikrolån til Langeland

Crowdfunding kan være redningen for Danmarks udkantsområder.
Holdet bag projektet vælger at fokusere på Langeland i første
omgang, men Per Roholt ser ingen hindring for, at konceptet også
kan fungere andre steder. Region Syd har netop givet afslag på en
ansøgning om tilskud fra det regionale vækstforum med en
begrundelse om, at det beskrevne projekt har mere kulturel karakter
end fokus på at skabe vækst.
Ambitionerne er høje hos folkene bag Fremtidsfabrikken, der over
en periode på tre år skal finde og uddanne en masse kreative
iværksættere med det slutmål, at de både økonomisk og mentalt kan
stå på egen ben. Projektet består af Langeland, Ærø, FaaborgMidtfyn og Svendborg som er gået sammen om at skabe bedre
vækstbetingelser for kreative iværksættere.
Ambitionerne er høje hos folkene bag Fremtidsfabrikken, der over
en periode på tre år skal finde og uddanne en masse kreative
iværksættere med det slutmål, at de både økonomisk og mentalt kan
stå på egen ben. Projektet består af Langeland, Ærø, FaaborgMidtfyn og Svendborg som er gået sammen om at skabe bedre
vækstbetingelser for kreative iværksættere.
Projektledere fra små og mellemstore virksomheder er sammen
med ledige akademikere ved at gennemføre konkrete
udviklingsprojekter. Kompetenceudviklingsprojektet gennemføres i
flere af Region Syddanmarks yderområder, hvor andelen af
akademikere er lavere end i landet som helhed. Projektet er
finansieret af Syddansk Vækstforum i et samarbejde med Esbjerg
Erhvervsudvikling, Tønder Erhvervsforum, Sydfyns
Udviklingssamarbejde og JobInVest.
Fornyelsesfonden under Økonomi- og Erhvervsministeriet har givet
en halv million kroner til et projekt, som skal resultere i foreløbig
otte nye arbejdspladser og to nye virksomheder på Langeland.
Fondsmidlerne er dog afhængige af, at Vækstforum Syddanmark
giver et tilskud på 375.000 kroner.

24.05.11

Fyns Amts Avis

Uddannelse af iværksætter

27.05.11

FyensStiftstidende.dk

Iværksættere får et boost

30.05.11

FaaborgMidtfyn.dk

Uddannelsesforløb skal hjælpe iværksættere til at
skabe vækst

30.05.11
til
01.06.11

Ugeavisen Ærø, Ugeavisen Øboen,
FyensStiftstidende.dk,
Ugeavisenoboen.dk, Ugeavisen
Svendborg

Boost Sydfyn skal skabe vækst

31.05.11

Ugeavisenoboen.dk

Fremtidsfabrikken

Kreative iværksættere kan nu gennem et etårigt udannelsesforløb
blive hjulpet til at styrke deres spirende virksomhed. Det er
Fremtidsfabrikken, som står bag uddannelsen, og i uge 23 tager
Fremtidsfabrikken rundt til de fire kommuner, som er involveret i
projektet, Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg. Der
holdes informationsmøde i Svendborg onsdag 7. juni klokken 16-18
i Huset Siloam.
Fremtidsfabrikken Sydfyn sparker nu gang i "Boost Sydfyn 1.0."
Her kan innovative iværksættere komme på et forløb, hvor de får
undervisning i alt fra salg og netværk til økonomistyring. Målet er
at få gang i væksten på Sydfyn. Men der er ikke plads til alle og
enhver.
Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder gennem det sydfynske
samarbejde i Fremtidsfabrikken Sydfyn alle iværksættere et
uddannelsesforløb, som skal hjælpe dem med at styrke deres
virksomhed. I første omgang er det planen at etablere et hold i hver
af de fire kommuner, der deltager i Fremtidsfabrikken Sydfyn.
Kreative iværksættere kan nu gennem et etårigt udannelsesforløb
blive hjulpet til at styrke deres spirende virksomhed. Det er
Fremtidsfabrikken , som står bag uddannelsen, og i uge 23 tager
Fremtidsfabrikken rundt til de fire kommuner, som er involveret i
projektet, Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg. Der
holdes informationsmøde i Svendborg onsdag 7. juni klokken 16-18
i Huset Siloam.
Fremtidsfabrikken er et treårigt udviklingsprojekt etableret Sydfyns
UdviklingsSamarbejde, der er et samarbejde mellem kommunerne
Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø. Det fælles mål er
inden 2014 at skabe 20 procent flere iværksættere og øge
overlevelsesraten med 50 procent. "Boost Sydfyn 1.0" er en vigtig
brik i at realisere den plan. Fremtidsfabrikken definerer en kreativ
iværksætter som en der arbejder innovativt og udviklingsorienteret
med processer eller produkter for at drive og/eller udvikle en
virksomhed.

01.06.11

UgeAvisenSvendborg.dk

Kort om Fremtidsfabrikken

03.06.11

Fyns Amts Avis

IVÆRKSÆTTER-BOOST

06.06.11

Radio Diablo-Alfa Sydfyn

Uddannelse skal give sydfynsk vækst

08.06.11

Fyns Amts Avis, Fyens
Stiftstidende

Boost til iværksættere

Fremtidsfabrikken er et tre-årigt udviklingsprojekt etableret
Sydfyns UdviklingsSamarbejde, der er et samarbejde mellem
kommunerne Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø.
Det fælles mål er inden 2014 at skabe 20 procent flere iværksættere
og øge overlevelsesraten med 50 procent. "Boost Sydfyn 1.0" er en
vigtig brik i at realisere den plan.
Langelændere med en kreativ iværksætter i maven skulle måske
sætte kryds i kalenderen mandag 6. juni. Fremtidsfabrikken
orienterer på Øhavsmarkedet og VUC Langeland om en ny
uddannelse "Boost Sydfyn" med gode råd om innovation, netværk
og kommunikation.
Fremtidsfabrikken Sydfyn sparker nu gang i "Boost Sydfyn 1.0."
Her kan innovative iværksættere komme på et forløb, hvor de får
undervisning i alt fra salg og netværk til økonomistyring. Målet er
at få gang i væksten på Sydfyn. Men der er ikke plads til alle og
enhver.
En flok lokale iværksættere får nu et godt tilbud, der i en ikke alt
for fjern fremtid skal skabe ny vækst og nye arbejdspladser i de
spirende virksomheder. Forløbet får titlen Boost Sydfyn 1.0., og
uddannelsen skal løbe over ni måneder og blandt andet kredse om
innovation, strategisk ledelse, netværk, branding og
kommunikation. Det er det fælleskommunale projekt
Fremtidsfabrikken, der står bag, og man kan finde mere om
iværksættertilbuddet.

