Bilag 20
Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 6. september 2011 til 29. november 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 6. september 2011 –
29. november 2011 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 70
Online: 53
TV:
Radio: 3
Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Velfærdsteknologier og -services: 24
Energi: 47
Oplevelseserhverv: 10
Klynger: 4

Tværgående: 31
Grænseoverskridende samarbejde: 2
Vækst i yderområderne: 9

Velfærdsteknologier- og service
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

08.09.2011 Herning Folkeblad

Storsygehus skal skabe profit

11.09.2011 Fyens Stiftstidende

Holst vil have fond til Fyn

Der skal tjenes penge på storsygehuset DNV-Gødstrup og de
øvrige sygehusprojekter. Det er målet med et partnerskab om
sundheds-og sygehusinnovation mellem regionerne/ de regionale
vækstfora på den ene side og Fornyelsesfonden på den anden side.
Ulla Diderichsen (V), Herning, der også er medlem af
Vækstforum, siger, at byggeriet af DNV skal bruges til
erhvervsfremme.
Samarbejdet mellem Fornyelsesfonden og de regionale Vækstfora » Partnerskab om sundheds-og sygehusinnovation « -skal bidrage
til at realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale.
Der er etableret en række tværregionale projekter, for eksempel
UNIK og OPI -lab .
Fyn skal huse en ny markedsføringsfond inden for
velfærdsløsninger.
Fonden, der skal hjælpe med at gøre gode opfindelser og ideer
inden for sundhedsområdet til nye danske eksportsucceser på linje
med vindmølleeventyret, udstyres med en direktør og et sekretariat
af ukendt størrelse.
-I Region Syddanmark var vi hurtige til at spotte velfærdsteknologi
som satsningsområde.
Derfor etablerede vi erhvervsklyngen Welfare Tech Region i og
omkring Odense for snart to år siden. I klyngen arbejder flere
hundrede virksomheder, underleverandører og
uddannelsesinstitutioner tæt sammen om at skabe nye innovative
løsninger, som kan forbedre patienters forhold og behandling, men
også være med til at aflaste læger, sygeplejersker og plejepersonale
og frigive mere af deres tid til omsorg, siger Carl Holst.

13.09.2011 Lokal-Bladet Budstikken
Sønderborg

CareerCentre opens new career paths

22.09.2011 Fyens Stiftstidende

Odense hjem for masser af samarbejde

04.10.2011 ElectronicSupply.dk

Sådan får din virksomhed del i kæmpe pengepulje

In 2011 the CareerCentre engaged in a new project named
Virksom Viden which is financially supported by Den Europæiske
Socialfond ( The European Social Fund) and Syddansk
Vækstforum ( The Regional Growth Forum). The project has a
formal collaboration with a wide range of stakeholders including
Sønderborg Kommune, Business Kolding and Udvikling Odense.
With this new project Virksom Viden , the CareerCentre focuses
on creating job opportunities for graduates, Industrial PhD's and
student collaborations ( student job, internship and projects) within
the following business areas: Welfare Technology, Energy and
Experience Industries.
Masser af små og store virksomheder og institutioner arbejder
allerede på kryds og tværs med velfærdsteknologi i Odense
Alle forsøger de at få en fod inden for i den lovende fremtid for
teknologi til sygehuse og plejehjem, eller til syge og svages egne
hjem.
Der bliver brugt mange gode kræfter på at gøre Odense og Region
Syddanmark til et centrum for velfærdsteknologi. Blandt
deltagerne er: OPI-LAB, Væksthus Syddanmark, Robocluster,
Welfare Tech Region, Region Syddanmark m.fl.
Danske virksomheder skal i gang nu, hvis de vil have del i de 41
milliarder, som er afsat til nye sygehusbyggerier. Welfare Tech
Region inviterer erhvervslivet til møde med hospitaler 5. oktober i
Forskerparken i Odense.
Det kan være vanskeligt for den enkelte virksomhed at afsætte
tilstrækkelige ressourcer og tid. Derfor tilbyder et samarbejde
mellem Welfare Tech Region, INVIA og G10 Center for
brugerfokuseret innovation virksomhederne en genvej til at forstå
de behov og den hverdag, der eksisterer på sygehusene. I første
omgang fokuseres på operationsstuerne.

04.10.2011 Fyns Amts Avis
Fyens Stiftstidende

Intelligente løsninger

07.10.2011 CEDI.dk

07.10.2011: Fond støtter iværksættere

09.10.2011 Elektronikbranchen.dk

Ny vækstfond med fokus på velfærdsteknologi

Den intelligente ble gør selv opmærksom på, når den skal skiftes.
Det betyder dels, at borgeren kan undgå uværdige situationer, hvor
bleen ikke bliver skiftet i tide, dels at kommunen kan undgå en
masse unødvendige bleskift.
Der skal spares i sygehusvæsenet og plejesektoren, så derfor er nye
velfærdsløsninger nødvendige, hvis standarden skal opretholdes.
Morten Bierbaum er souschef i Welfare Tech Region, der blev
etableret i januar 2010 med midler fra Syddansk Vækstforum og
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Welfare Tech
Region har netop til opgave at koble offentlige institutioner, der
søger løsninger, med private firmaer, der søger nye produkter og
markeder.
I et marked med mangel på risikovilig kapital skal en ny fond
investere i alt 95 mio. kr. i iværksættere i Region Syddanmark .
Syddansk Vækstforum søsætter nu Fonden for Syddansk
Vækstfremme, der skal lette adgangen til midler for iværksættere
og unge virksomheder.
I puljen er der 25 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler, så der i alt vil være 75 mio. kr. at få del
i for iværksættere inden for den velfærdsteknologi, som Region
Syddanmark satser så målrettet på. Derved adskiller Region
Syddanmarks indsats sig fra andre regioners, siger Susanne Gren
Svendsen.
Syddansk Vækstforum etablerer vækstfond på små 100 millioner
kroner, der blandt andet skal hjælpe iværksættere inden for
velfærdsteknologi.dk
Region Syddanmark har udråbt sig selv som bannerfører inden for
udviklingen af velfærdsteknologi, og nu bakkes de gode intentioner
op med lånemuligheder for iværksættere, der har brug for kapital
til udvikling af velfærdsteknologi.
70 millioner kroner af fondens kapital kommer fra EU's
Socialfond, og Region Syddanmark kommer selv med 25 millioner
kroner fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

09.10.2011 DR.dk

Vækstforum støtter iværksættere

09.10.2011 DR.dk

Penge til iværksættere

12.10.2011 Vejle Amts Folkeblad

Syddansk Vækstfremme skal hjælpe iværksættere

Robotsæler, blindestok med GPS og gulve, der registrerer, hvis
man falder. Syddansk Vækstforum har nu oprettet en ny fond, der
skal støtte iværksættere, der satser på velfærdsteknologi.
Syd -og sønderjyder med iværksætterdrømme kan allerede fra
begyndelsen af det nye år søge om midler i 'Fonden for Syddansk
Vækstfremme', som den hedder.
Det er Syddansk Vækstforum der står bag fonden, der med 95
millioner kroner vil støtte iværksætterne.
Størstedelen af pengene er øremærket dem, der satser på
velfærdsteknologi.
-Vi får flere og flere ældre, men der skal færre og færre hænder til
at give dem den velfærd, de har krav på. Derfor skal vi have nogle
velfærdsteknologiske løsninger, siger regionrådsformand, Carl
Holst.
Region Syddanmark etablerer fond, der blandt andet skal hjælpe
iværksættere inden for velfærdsteknologi. Ny fond vil investere 95
mio. kr. i iværksætteri i regionen med særlig fokus på området for
velfærdsteknologi.
Det er Syddansk Vækstforum , der står bag etableringen af Fonden
for Syddansk Vækstfremme. Formålet er at lette adgangen til
midler for iværksættere og nystartede virksomheder.
Det er et ønske om at sætte skub i investeringerne, der får Region
Syddanmark til at skyde penge i projektet, fortæller formand for
regionsrådet Carl Holst til magasinet Syddanmark NU.

20.10.2011 JydskeVestkysten Sønderborg

110 deltager i konference om velfærdsteknologi

25.10.2011 JydskeVestkysten Sønderborg

Gulvet sladrer om de gamle

25.10.2011 JydskeVestkysten Sønderborg

IFokus: HANS JØRGEN PEDERSEN,
IVÆRKSÆTTER OG OPFINDER

27.10.2011 CEDI.dk (Center for Digital
Forvaltning)

27.10.2011: Alle ønsker velfærdsteknologien

110 har meldt deres deltagelse i den konference om
velfærdsteknologi, som Sønderborg Kommune arrangerer i
samarbejde med erhvervslivet og repræsentanter for de øvrige
sønderjyske kommuner. Konferencen finder sted mandag den 24.
oktober på Danfoss Universe, og direktør Jørgen Mads Clausen
kommer i sin egenskab af formand for Højteknologifonden med et
oplæg på konferencen.
Det er primært virksomheder fra Sønderborg Kommune, der har
meldt deres deltagelse, og en af de lokale iværksættere, som er i
fuld gang med at udvikle velfærdsteknologi, Hans Jørgen Petersen
fra firmaet Invencon ApS fortæller om arbejdet med at udvikle
produktet » Den stærke Hånd « . Et formål med konferencen er at
inspirere lokale virksomheder til at udnytte det potentiale, der
ligger i at udvikle produkter til specielt ældreplejen.
Fremtidens ældre må tage teknologien til hjælp, når det kniber med
arbejdskraften.
Invencon ApS med Den stærke hånd , som de to ingeniører, Jesper
Allan Hansen og Hans Jørgen Petersen har udviklet i samarbejde
med Gigtforeningen. Problemet med at holde ordentlig fat er stort
for mange gigtramte, og Hans Jørgen Petersen satte sig for at finde
en løsning.
Den stærke hånd er nu konstrueret, men stadig alt for tung.
- Når projektet er færdigt i 2013, regner vi med at gå i produktion
med » den stærke hånd « , siger Hans Jørgen Pederen, som venter
sig meget af det.
Ingeniør Hans Jørgen Pedersen, den ene af de to indehavere af
firmaet Invencon ApS, der i går præsenterede firmaets opfindelse »
den stærke hånd « på konferencen om velfærdsteknologi på
Danfoss Universe, kom til Sønderborg-området i 1980.
Danfoss Universe's kendte professor behøvede ikke at blande sig i
formidlingen i dag, da omkring 120 mennesker var samlet i
oplevelsesparken til en temadag om velfærdsteknologi.
Henrik Kagenow, direktør i Welfare Tech Region , understregede,
at velfærdsteknologien indeholder et kæmpe vækstpotentiale, men
at væksten i anvendelsen af ny teknologi slet ikke har samme fart
som de teknologiske muligheder.

08.11.2011 Børsen

Innovation er stram planlægning

08.11.2011 Børsen

Esbjerg skal føre inden for velfærd

09.11.2011 DSbladet

Nye forretningsområder kommer ikke af sig selv

15.11.2011 Presswire.dk

Verdensomspændende organisation skal styrke
Welfare Tech Region

Glem alt om kreativitet, når det handler om at skabe innovative
produkter. I stedet drejer det sig om stram styring, planlægning og
budget
Innovation er ikke det samme som kreativitet.
Hos Welfare Tech Region i Odense, der på landsplan hjælper
virksomheder med at få gang i innovation inden for
velfærdsteknolgi, siger adm. direktør Henrik Kagenow, at en del af
årsagen til den manglende innovation hos danske virksomheder er
kulturelt bestemt.
Esbjerg skal gøres til en førende innovationsby inden for
velfærdsteknologi. Processen sættes i gang på en konference i
Esbjerg den 2. december, hvor blandt andre adm. direktør Henrik
Kagenow, Welfare Tech Region i Odense, deltager.
Ligesom i andre brancher har vi desværre oplevet et markant
stigende antal økonomisk truede virksomheder og et øget antal
konkurser og afviklede virksomheder.
Andre virksomheder bliver af gode grunde utrygge og begrænset i
deres udvikling, som følge af den megen økonomiske uro og
ustabilitet.
Vi bliver ældre og ældre og har derfor et langt seniorliv. Samtidig
forlanger vi et godt liv også som seniorer og er parate til at betale
for det. Dette giver et kæmpe marked for velfærdsteknologi - det er
i hvert tilfælde et område, som Vækstforum Syd forventer,
kommer i vækst og derfor har valgt som et strategisk
satsningsområde.
Den globale not-for-profit medlemsorganisation GS1, der er med
til at sætte standarder for elektronisk dataoverførsel har meldt sig
ind i Welfare Tech Region. Henrik Kagenow, direktør i Welfare
Tech Region, ser det som en klar styrkelse af
netværksorganisationen i forhold til udbredelse og eksport af dansk
velfærdsteknologi.
Welfare Tech Region gennemfører projekter, konferencer,
workshops, netværksarrangementer og formidlingsaktiviteter, som
optimerer rammerne for, at erhvervslivet kan realisere det kæmpe
udviklingspotentiale, der ligger inden for velfærdsteknologier.

18.11.2011 Fyens.dk

Fynsk firma skal lave elektroniske bleer til ældre

23.11.2011 Dknyt.dk

190 mio. kr. til forskning og innovation i
velfærdsteknologi

23.11.2011 DagensMedicin.dk
25.11.2011 Dagens Medicin

SDU skal udvikle velfærdsteknologi for 190 mio.
kr.

24.11.2011 Ue.dk (UgensErhverv)
Byggeri.dk

190 mio. kr. til forskning i velfærdsteknologi

Fremtidens bleer kan give massive besparelser på sygehuse og i
ældreplejen
Om et års tid kan Assens-firmaet Astrid Leisner og søn stå klar
med en prototype på den intelligente ble til ældre.
Virksomheden har netop fået del i et tilskud på 8,76 millioner
kroner fra EU’s Regionalfond, som den skal bruge til at udvikle
bleen. Det er Welfare Tec Region, der har ansøgt om pengene, og
som er den overordnede projektleder.
Et konsortium forankret i Region Syddanmark skal de kommende
år udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger med udgangspunkt i
de kommende års syddanske sygehusbyggerier.
Syddansk Vækstforum har siden 2008 fokuseret på de
erhvervsmæssige muligheder, der ligger i at kunne udvikle nye
løsninger og teknologier, der kan være med til at løse
udfordringerne i sundhedsvæsenet. Syddansk Vækstforum alene
har indtil nu investeret 250 mio. kr. i området.
Det Strategiske Forskninsgråd og Rådet for Teknologi og
Innovation har tildelt 70 mio. til projektet Patient@home, hvis mål
er færre og kortere sygehusindlæggelser. Projektet har et samlet
budget på 190. mio. kr.
Blandt partnerne er Welfare Tech Region , Region Syddanmark,
Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet, Teknologisk
Institut og Delta, men også store udenlandske navne som
organisationen Kaiser Permanente og Heidelberg Universitet er
involveret i Patient@home.
De nye sygehusbyggerier i Region Syddanmark bliver udviklet
med innovative velfærdsteknologiske løsninger til gavn for både
patienter og ansatte
- Danske virksomheder får gennem projektet adgang til prøve
teknologier og ny viden om udviklingsbehov af på Region
Syddanmarks nye sygehusbyggerier. Den markante private
opbakning til projektet vidner om, at der ligger et kæmpe
markedspotentiale og venter på danske virksomheder, når viden
om sundhedsvæsnets behov kombineres med forskning og
virksomheders kommercielle kompetencer, siger Carl Holst.

29.11.2011 Ue.dk (UgensErhverv)
RegionSyddanmark.dk
Elek-Data.dk

Velfærdsteknologien får et løft i Region
Syddanmark

Som den første region i Danmark samler Region Syddanmark de
innovative kræfter på sundheds- og velfærdsområdet i et nyt
direktørområde til gavn for borgere, patienter, medarbejdere og
erhvervsliv.
Syddansk Sundhedsinnov@tion kommer til at bestå af G10 Center for brugerfokuseret innovation, der blandt andet rummer et
testcenter til at udvikle og teste idéer, produkter og modeller i 1:1
skala i forbindelse med de nye sygehusbyggerier, INVIA, der er
regionens enhed for velfærdsinnovation samt OPI Lab , der
beskæftiger sig med Offentlig-Privat Innovation og
velfærdsteknologi.

Overskrift

Kommentar

12.09.2011 Mester-Svend.dk
Ue.dk
Byggeri.dk.

Ny energi til fynske håndværkere

19.09.2011 Fyns Amts Avis

Fjernvarme kan blive en succes

Partnerskabet Grøn erhvervsvækst sætter fokus på
energioptimering
Med indtræden af Fjernvarme Fyn og HANS JØRGENSEN &
SØN Entreprenører A/S i Grøn erhvervsvækst partnerskab, er
vejen banet for et styrket fokus på energioptimering inden for
håndværkerbranchen på Fyn. For at sætte skub i markedet for
energirenovering er der en efteruddannelse for håndværkere på vej
og tilskudsordning for private boligejere.
Grøn erhvervsvækst er støttet af EU og Syddansk Vækstforum .
Inden for få år kan der være fjernvarme baseret 100 procent på
vedvarende energi på vej til Søby og Bregninge. Det kan blive
kombineret med et udviklings-og formidlingscenter om grøn
fjernvarme, fortæller Rune Schmidt fra Ærø-Energi og
Miljøkontor.
-Projektet er endnu ikke konkretiseret, men der er kommet penge
fra Vækstforum Syddanmark til at lave et forprojekt og nogle
demonstrationsprojekter, fortæller han.

Energi
Dato

Medie

21.09.2011 Jydske Vestkysten

Svært for ProjectZero at dokumentere fremskridt

22.09.2011 Energi.di.dk

Alliancen for Grøn Offshore Energi har mange
kommende arrangementer

23.09.2011 Energipaahavet.dk

Sidste frist for tilmelding til midtvejskonferencen
5. oktober

29.09.2011 DanskEnergi.dk

Anders Stouge næstformand i Lean Energy Cluster

29.09.2011 Puff

Grøn vækst Grøn vækst på Fyn på Fyn

Det kniber med at få sat tal på, hvordan det går med at skabe
grønne job og nedbringe CO2 for ProjectZero. Det offentlige
system er ikke gearet til at levere tallene. Der er tal på mange andre
af projektets effekter.
ProjectZeros 2011-budget er på 4,5 millioner kroner. Pengene
betales ligeligt af SE ( tidl. Syd Energi), Bitten & Mads Clausens
Fond samt Sønderborg Kommune. Hertil kommer ZEROboligmidlerne fra bl. a. Fornyelsesfonden, Syddansk Vækstforum , SE,
EUC Syd m. v.
Danmark er lige nu førende indenfor grøn offshore energi.
Alliancen for Grøn Offshore Energi skal sikre, at vi ved at samle
kræfter og kompetencer fastholder vores stærke position.
Virksomheder, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og andre
involverede i udviklingsprojektet Energi på havet samles til
årskonference onsdag den 5. oktober i Ribe Fritidscenter for at tage
temperaturen på det treårige udviklingsprojekt, som skal skabe
vækst i offshoreindustrien. Hvis du er interesseret i at deltage – så
tilmeld dig inden 29. november.
Energi på havet modtager støtte fra EU og Syddansk Vækstforum
under Region Syddanmark, og regionsformand Carl Holst glæder
sig over det store antal involverede virksomheder og
uddannelsesinstitutioner som en forudsætning for, at projektet vil
blive en succes.
Vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge er blevet udnævnt som
næstformand i Lean Energy Cluster.
Lean Energy Clusters formål er at skabe forretning og vækst ved
hjælp af teknologier og produkter, der kan anvende energien mere
intelligent og effektivt. Det kan betale sig at spare energi. Derfor er
produkter, der gør energiforbruget mere effektivt, ikke kun en
miljømæssig gevinst men også en god forretning.
Grøn erhvervsvækst, som er et privatoffentligt samarbejde om
energirenovering på Fyn mellem en række private partnere og
Odense, Middelfart og Kolding Kommuner, har netop fået to nye
samarbejdspartnere; Fjernvarme Fyn og Hans Jørgensen & Søn
Entreprenør A/ S.
Grøn erhvervsvækst er støttet af EU og Syddansk Vækstforum .

06.10.2011 EletronicSupply.dk

Erhvervsledere bag nyt energiprojekt

12 toneangivende danske erhvervsledere med Henning Kristensen,
direktør for Lodam Electronics, som næstformand skal sikre en
løbende udvikling af klimateknologi og nye energieffektive
løsninger i projektet Lean Energy.
Foreningen huser to klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og
Køleklynge, KVCA.

06.10.2011 Børsen

Kort Nyt

07.10.2011 Cit.teknologisk.dk

Erhvervsledere bag nyt energiprojekt

07.10.2011 Licitationen - Byggeriets Dagblad

Fyn går grøn fremtid i møde

08.10.2011 JydskeVestkysten

Energiklynge henter tunge erhvervsfolk ind i
ledelsen

En række erhvervsledere er gået sammen om at etablere den
nationale forening Lean Energy , der skal sikre en løbende
udvikling af klimateknologi og nye energieffektive løsninger.
Den nye forening får Jørgen Mads Clausen som formand og
omfatter to klyngeinitiativer, Lean Energy Cluster og køleklyngen,
KVAC, som begge har udgangspunkt i Alsion i Sønderborg
Den 28. september 2011 blev 12 erhvervsledere
bestyrelsesmedlemmer i den nationale forening Lean Energy,
skriver foreningen på sin hjemmeside.
Foreningen huser to klyngeinitiativer Lean Energy Cluster og
Køleklynge, KVCA.
Stort håndværkertræf i Odense skal sætte skub i regionens indsats
for øget energioptimering i byggeriet
Alene i Odense kommune er der et markedspotentiale for
energirenovering på 11 mia. kr., som venter for foden af de lokale
håndværksmestre, og nu skal en ny efteruddannelse udviklet af det
privat-offentlige partnerskab Grøn Erhvervsvækst give
håndværkerne redskaber til at sparke gang i markedet.
Grøn erhvervsvækst er støttet af EU og Syddansk Vækstforum .
En lang række af dansk industris tungeste erhvervsfolk har sat sig
til rette i bestyrelsen for den nystiftede forening Lean Energy.
Foreningen huser de to klynger Lean Energy Cluster og
køleklyngen KVCA, begge Sønderborg, og har konstitueret sig
med Danfossformand Jørgen Mads Clausen som formand.
- Det glæder mig, at så mange stærke kræfter står bag foreningen
Lean Energy. Det er med til at tydeliggøre, at der er al mulig grund
til at satse på energieffektivitet som fremtidens vækstområde, siger
Carl Holst ( V), der er formand for Region Syddanmark.

10.10.2011 Dinby.dk
19.10.2011 Sønderborg Ugeavis

Klimateknologiske kræfter samles

10.10.2011 Ugeavisen.dk
18.10.2011 Digeposten

Kyllingeskrog - kan det blive et Guldæg?

11.10.2011 Lokal-Bladet Budstikken
Sønderborg

Lad solen klare opgaven

18.10.2011 Presswire.dk

Kloge hjerner til virksomheder søges

Onsdag den 28. september bliver 12 toneangivende erhvervsledere
bestyrelsesmedlemmer for den nationale forening Lean Energy, der
skal sikre en løbende udvikling af klimateknologi og nye
energieffektive løsninger.
Region Syddanmark har igennem mange år oparbejdet en særlig
styrkeposition inden for energieffektivitet. Dette skyldes i høj grad
produktionsvirksomheder som Danfoss, Linak og Lodam, der
arbejder med at udvikle teknologier og løsninger, som kan reducere
energiforbruget, skabe øget eksportvækst og nye arbejdspladser.
Sødam Økologiske Fjerkræslagteri i Døstrup har bedt 43 kloge
hoveder finde ud af, om kyllingeskrog, kråser og kyllingefødder
kan udnyttes
Det er projekt Innovirk, Den Innovative Virksomhed med John
Herbst Hansen som leder af Tønders del af projektet, der har
formidlet kontakten mellem Sødam og uddannelsesinstitutioner i
hhv. Sønderborg og Odense.
Projektet Den Innovative Virksomhed er et 3-årigt projekt støttet af
EU's socialfond og favner Tønder Kommune og kommunerne på
Fyn. Erhvervsvirksomhederne kan, gennem projektet, i daglig tale
Innovirk, få hjælp til innovations- og kompetenceudvikling.
Over de næste 12 måneder vil der i Sønderborg-området blive
installeret en række nye, integrerede energi- og indeklimaløsninger
i private hjem. Det sker bl.a. i et projekt under Fornyelsesfonden i
samarbejde med Project Zero , som er Sønderborg Kommunes
vision om at gøre hele Sønderborg-området CO2-neutral i 2029.
Region Syddanmark har akut mangel på højtuddannet arbejdskraft.
4.000 flere højtuddannede flyttede fra området i 2010 end der kom
til. Derfor satser det nationale klyngeinitiativ Lean Energy Cluster
og Syddansk Universitets KarriereCenter på et nyt koncept - Edays. En markedsplads af virksomheder og studerende, hvor
virksomhederne vil spotte deres kommende ansatte inden for
områderne klimateknologi og energieffektivitet.
Beskæftigelsesministeriet finder arrangementet så relevant, at de
dagen før forbereder udenlandske studerende på at møde de danske
virksomheder.

18.10.2011 Ugeavisen Vestfyn

300 energijobs i sigte

19.10.2011 DSbladet

Leverandører samler sig på Lindø

19.10.2011 DSbladet

Leverandører samler sig på Lindø

19.10.2011 Sønderborg Ugeavis

Klimateknologiske kræfter samles

Grønerhvervsvækst.dk skal give klar besked til borgere og
virksomheder om energirenovering -med det mål at skabe 300 nye
job inden for byggebranchen.
Et website samler gode, lokale eksempler fra tre deltagende
kommuner Odense, Middelfart og Kolding og en række private
partnere i projekt Grøn Erhvervsvækst, til inspiration for andre.
Grøn erhvervsvækst er et unikt privat-offentligt samarbejde
mellem tre kommuner og en lang række private partnere. Grøn
erhvervsvækst er støttet af EU og Syddansk Vækstforum .
En testbænk, et online videnscenter og et svejsecenter er eksempler
på de initiativer, der bliver taget hos LORC i forsøget på at trække
virksomheder i branchen for grøn offshore energi til Lindøområdet. LORC har knap en snes ansatte og flere hundrede
virksomheder og interessenter samlet i centerets klynge, hvor
medlemskab fortsat er gratis.
LORC's overordnede mål er at medvirke til at skabe ny vækst og
nye arbejdspladser i branchen for grøn energi på havet.
Videns-og Testcenteret LORC tager form på Lindø Industripark,
hvor flere virksomheder i vindmøllebranchen har besluttet at flytte
ind.
LORC 's overordnede mål er at medvirke til at skabe ny vækst og
nye arbejdspladser i branchen for grøn energi på havet.
Onsdag den 28. september bliver 12 toneangivende erhvervsledere
bestyrelsesmedlemmer for den nationale forening Lean Energy, der
skal sikre en løbende udvikling af klimateknologi og nye
energieffektive løsninger.
Lokale styrker regionen Region Syddanmark har igennem mange
år oparbejdet en særlig styrkeposition inden for energieffektivitet.
Dette skyldes i høj grad produktionsvirksomheder som Danfoss,
Linak og Lodam, der arbejder med at udvikle teknologier og
løsninger, som kan reducere energiforbruget, skabe øget
eksportvækst og nye arbejdspladser.

20.10.2011 EletronicSupply.dk

Lodam kæmper mod hjerneflugten

25.10.2011 Building-Supply.dk

Energirenovering skaber jobs i Syddanmark

25.10.2011 Radioglobus.dk

Sønderborg og Project Zero fik politisk besøg
mandag

26.10.2011 NRGI.dk

Nyt fra HÅB - Vindmøller ved kysterne kan stå
klar i 2015

26.10.2011 Dknyt.dk

Drop screening - vi har gode mølleplaceringer

Mangel på højtuddannede risikerer at hæmme både vækst og
beskæftigelse i de syddanske virksomheder.
Sådan har advarslen længe lydt, og det har blandt andet fået
Syddansk Vækstforum til at iværksætte en række projekter, der –
populært sagt – skal lokke hjerner til området.
Den første effektmåling for det privat-offentlige partnerskab, Grøn
Erhvervsvækst, viser 70 nye skabte job og en meromsætning på 45
mio. kroner på under et år.
Politikere og brancher diskuterer lige nu, om energirenovering kan
skabe job.
Grøn Erhvervsvækst er et privat-offentligt samarbejde mellem
kommunerne i Middelfart, Kolding og Odense samt 14 private
partnere:
Projektet er desuden støttet af EU og Syddansk Vækstforum.
SF's politiske ordfører Jesper Petersen besøgte mandag en
murermestervilla i Sønderborg i samarbejde med ProjectZero og en
af deres arkitekter for at sætte fokus på miljøvenlig
energirenovering.
Regeringen har sat ambitiøse mål for udbygningen af vindkraften,
men skal målene nås skal arbejdet i gang. I både Aarhus,
Sønderborg og København står lokale aktører allerede parat med
konkrete projekter, der kan bringe Danmark et godt skridt på vejen.
Sønderborg – ProjectZero, et offentligt privat partnerskab fokuseret
på at skabe et CO2-neutralt – er en af parterne bag initiativet.
Repræsentanter fra Aarhus, København og Sønderborg præsenterer
planer for vindmølleparker ved kysterne, der allerede kan stå klar i
2015
I dag har repræsentanterne foretræde for Folketingets Klima-,
Energi- og Bygningsudvalg, hvor de vil præsentere planerne for
vindmølleparker ved kysterne, der allerede kan stå klar i 2015. Alle
tre steder er lokale aktører nemlig langt fremme.
Sønderborg - ProjectZero, et offentligt privat partnerskab fokuseret
på at skabe et CO2-neutralt Sønderborg i 2029, er en af parterne
bag projektet.

26.10.2011 TVSyd.dk

Kæmpe vindmølleparker på vej

27.10.2011 Nordschleswiger.dk

Sonderburgs Pläne im Folketing

27.10.2011 JydskeVestkysten Sønderborg

Kystnære møller ved Als skal ejes lokalt

28.10.2011 Ingeniøren

Nye kæmpemøller kræver stærkere fundamenter

Sønderborg, Århus og København er gået sammen om at dække
en fjerdedel af Danmarks el-forbrug med kystnære vindmøller
allerede fra 2015.
En række energiselskaber står bag projektet.
I Sønderborg har ProjectZero sammen med det sydjyske
energiselskab SE, Bitten & Mads Clausens Fond samt Linak
indsendt ansøgning til Energistyrelsen om en havmølllepark på 120
MW.
Kopenhagen, Aarhus und Sonderburg – diese Kommunen
verfolgen konkrete Pläne, küstennahe Windparks zu errichten.
Keine teuren Hochsee-Anlagen, sondern vergleichsweise günstig
zu bauende und zu wartende Windparks nahe der Küste.
Sonderburgs ProjectZero hatte gemeinsam mit Syd Energi, dem
Bitten & Mads Clausens Fond und Linak eine Bewerbung bei der
Energiebehörde eingesandt, um den 120 Megawatt-Windpark zu
errichten.
Mens møllerne på land kun for en femtedels vedkommende kan
ejes lokalt, så arbejder SE og ProjectZero for, at 50 procent af
mølleanparterne skal ejes lokalt.
Møllerne ved Als skal placeres på Lillegrund i Lillebælt:
Sønderborgs ProjectZero har sammen med SE ( SYD ENERGI),
Bitten & Mads Clausens Fond og Linak indsendt ansøgning til
Energistyrelsen for havmølllepark på 120 MW. Kan være klar til
realisering i 2013 Mindst 50 procent af den bestemmende
indflydelse i projektet skal være lokalt forankret.
De kommende kæmpemøller til offshore-parker i Nordsøen kræver
nye fundamenter, som kan stabilisere møllerne på store dybder og
under større kraftpåvirkninger. Jackets lader til at være industriens
foretrukne løsning.
På Lorc forsker man derfor blandt andet i at udvikle nye
avancerede og automatiske svejseteknologier. Men man står med et
klassisk paradoks, for lige nu er der ikke nok fundamenter i
pipelinen til at bære omkostningerne ved at udvikle teknologier til
en serieproduktion. Men samtidig skal industrien have fundet en
måde at skabe serieproduktionen på, så den kan holde
omkostningerne til fundamenterne nede.

28.10.2011 Der Nordschleswiger

Sonderburgs Pläne im Energieausschuss

28.10.2011 Samsø Posten

Vindmøller ved kysterne kan stå klar i 2015

31.10.2011 Byggeplads.dk

Jobgevinst ved energirenovering

31.10.2011 TeknikOgViden.dk

Grøn erhvervsvækst er med til at skabe 70 nye job

02.11.2011 Melfar Posten

Grøn vækst skaber nye jobs lokalt

Kopenhagen, Aarhus und Sonderburg - diese Kommunen verfolgen
Pläne, vier küstennahe Windparks zu errichten.
Sonderburgs ProjectZero hatte gemeinsam mit Syd Energi, dem
Bitten & Mads Clausens Fond und Linak eine Bewerbung bei der
Energiebehörde eingesandt, um den 120-Megawatt-Windpark zu
errichten. Mindestens 50 Prozent der Bestimmungsrechte sollen
lokal verankert sein, ob in Privatunternehmen, kommunalen
Behörden oder lokalen Energiegesellschaften.
Regeringen har sat ambitiøse mål for udbygningen af vindkraften,
men skal målene nås skal arbejdet i gang. I både Aarhus,
Sønderborg og København står lokale aktører allerede parat med
konkrete projekter, der kan bringe Danmark et godt skridt på vejen.
ProjectZero , et offentligt privat partnerskab fokuseret på at skabe
et CO2-neutralt Sønderborg i 2029, er en af parterne bag projektet.
Det privat-offentlige partnerskab Grøn Erhvervsvækst har gennem
målrettet energirenovering af bygningsmassen skabt vækst inden
for byggebranchen
Grøn Erhvervsvækst, der er støttet af EU og Syddansk
Vækstforum, er et privat-offentligt samarbejde mellem de tre
kommuner Odense, Middelfart og Kolding og 14 private partnere
Politikere og brancher diskuterer lige nu om energirenovering kan
skabe job. I Kolding, Middelfart og Odense diskuterer vi ikke.
Den første effektmåling for Grøn erhvervsvækst viser 70 nye
skabte job og en meromsætning på 45 mio. kr. på under et år.
Modellen giver gode muligheder for opskalering på landsplan, men
det kræver politisk vilje til at gå foran med puljer og tilskud
målrettet energirenovering af bygningsmassen.
Grøn erhvervsvækst er støttet af EU og Syddansk Vækstforum.
Privatoffentligt partnerskab øger mængden af energirenoveringer
og skaber nye arbejdspladser
Med det privat-offentlige partnerskab Grøn Erhvervsvækst har man
skabt de job, som andre efterlyser. Og det kan vises med praktiske
eksempler, så boligejere og håndværkere kan forholde sig til det.
Grøn erhvervsvækst er støttet af EU og Syddansk Vækstforum .

04.11.2011 Dinby.dk
Sønderborg Ugeavis

Miljøbevidsthed på plakaten

11.11.2011 JydskeVestkysten Sønderborg

Kendisser reklamerer for ProjectZero

11.11.2011 Jydske Vestkysten

Center med udsigt til Horns Rev I

15.11.2011 C-Kerteminde.dk (Kjerteminde
Avis)

Fra skibsbygger til grøn energi

16.11.2011 C-Kerteminde.dk (Kjerteminde
Avis)

Fra svejser till bygge- og anlægsarbejder

Sønderborg: Project Zero har et lille Advicery Board, som i et års
tid arbejdet på en plakat, hvor en række lokale kendisser kommer
med udsagn om, hvorfor de støtter Project Zero-visionen. Plakaten
blev i dag overrakt ved en lille event på Project Zeros-kontor i
Alsion.
27 kendte personligheder bakker op om ProjectZero -visionen på
en helt ny plakat. Connie Hedegaard, Frode Sørensen, Leif
Maibom, Simon Poulsen, Jørgen Mads Clausen, Inge Adriansen og
mange flere giver deres bud på egne CO2-besparende initiativer og
opbakning til Sønderborgs vej mod nullet.
Ambitionerne bagved indretningen og den fysiske placering af nyt
Green Offshore Center fejler bestemt ikke noget.
Målet er at skabe et fyrtårn af internationale dimensioner, samlet i
et kommercielt hus, der skal være et vartegn for den danske,
grønne offshore industri og fungere som et showroom og
markedsføringsinstrument for medlemmerne.
Det er Region Syddanmark og Esbjerg Erhvervsudvikling, der
sammen med virksomheder, vidensmiljøer, Esbjerg Havn og
Esbjerg Kommune igennem længere tid har arbejdet tæt sammen
om at definere Esbjergområdets styrkepositioner inden for
offshorevind.
Kent Borg Nellemann var i næsten 29 år på Lindøværftet før han
blev fyret. Nu er han i løntilskudsjob og regner med at blive
fastansat til januar. Portrættet er det andet i avisens serie om
tidligere Lindøansatte, der er på vej til nye jobs med hjælp fra EUs
Globaliseringsfond.
Palle Andersen fik et chok, da han blev fyret efter 38 år på Lindø,
men er nu igang igen efter omskoling med hjælp fra
Globaliseringsfonden. Her er et histortien om den tidligere Lindø
svejser, der er ved at blive omskolet til byggebranchen.
EU's globaliseringsfond har afsat 104 mio. kroner til at støtte de
fyrede Lindø-ansatte med at komme videre i deres arbejdsliv.
Pengene går til omskoling, videreuddannelse eller opstart af egen
virksomhed, alt sammen inden for vækstområderne energi,
velfærd, robotteknologi og bygge- og anlægsfaget.

19.11.2011 JydskeVestkysten

HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN?

22.11.2011 DR.dk

LORC på Lindø skal have ny direktør

24.11.2011 Fyens Stiftstidende

Ny direktør til Lindø-forskere

24.11.2011 Fyens Stiftstidende

En tredjedel af Lindø lejet ud

25.11.2011 Fyens Stiftstidende

Et stort skridt på vejen for industriparken

JV har spurgt fire af deltagerne i vækstmødet om, hvad de mener er
vigtigst for fremtidens vækst.
- Jeg tror især på, at der er vækst og arbejdspladser inden for
energieffektivisering.
- Jeg tror, det er vigtigt med klyngeinitiativer og -samarbejder
mellem virksomheder, forskningsenheder og universiteter, som vi i
Lean Energy Cluster beskæftiger os med.
Udviklings- og testcentrets direktør gennem det sidste halvandet år,
Claus Hviid Christensen,
har fået nyt job.
Hvem, der skal afløse Claus Hviid Christensen på posten, er endnu
en velbevaret hemmelighed. Men vedkommende starter først d. 1.
februar 2012.
-Jeg er også utålmodig efter at se noget stål på jorden.
Sådan siger LORC 's direktør Claus Hviid Christensen, der ærgrer
sig lidt over, at han ikke har nået at skaffe mere synlige resultater
til forskningscentret, før han skifter job 1. december.
Stor vindmøllevirksomhed flytter ind på Lindøværftet efter nytår
og skaber håb om mere aktivitet
En ny virksomhed har netop skrevet kontrakt på at leje sig ind i en
af værftets allerstørste haller, hvor virksomheden skal i gang med
en produktion.
Dermed vil 35-40 procent af værftet være lejet ud, og kun to af de
helt store haller vil være ledige.
Efter et års arbejde med at sikre underskriften fra Vestas, ligner
Lindø mere og mere et vindmølle-cluster Verdens største
vindmøller
-Jeg kan se, at Lindø efterhånden begynder at blive et attraktivt
sted for industrier at komme til, og det har ledelsen af Lindø
Industripark en stor del af æren for, siger Poul Nyrup Rasmussen.

25.11.2011 Fyens Stiftstidende

Rekordmøller laves i England

29.11.2011 Nyhedsbladet Dansk Energi

Klynge-samarbejde skal hjælpe mindre
virksomheder

Lindø Industripark og testcentret Lindø Offshore Renewables
Center (LORC ) med Poul Nyrup Rasmussen i spidsen jubler over,
at Vestas flytter ind på Lindø til januar og samler vindmøllehuse til
prototypen af verdens største havvindmølle.
Men selve serieproduktionen skal efter planen ske i England, hvor
Vestas har lejet sig ind på havnen i Sheerness halvanden times
kørsel øst for London.
Lean Energy Cluster i Sønderborg har nationale og internationale
ambitioner.
Jobskabelse, grøn innovation og eksport går gennem samarbejde
mellem små og mellemstore virksomheder i energiklynger.
Sådan lyder filosofien hos Lean Energy Cluster , hvor der satses på
mange fronter inden for klimateknologi. Lean Energy Clusters
rolle er at understøtte gode ideer udsprunget af erhvervslivet.
I øjeblikket har Lean Energy Cluster 74 mio. kr. at gøre godt med heraf er 50,4 mio. kr. støttekroner fra EU-strukturfonde og
regionale udviklingsmidler fra Syddansk Vækstforum.

Oplevelseserhverv
Dato

Medie

04.10.2011 Rødding Ny Tirsdag

Overskrift

Kommentar

Kunstdestination Vadehavet

Kunstnere mødte erhverslivet, da Vadehavsprojektets Kunstsøjle
havde d. 28. september inviteret kunstnere og kunsthåndværkere til
møde på Skibelund Krat.
Projekt er søgt af Sydvestjysk Udviklingsforum, der er en forening
stiftet af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder som
medlemmer.
Projektet støttes af EU's regionalfond og Vækstforum i Region
Syddanmark . Projektet løber over 3 år og slutter i 2012.

07.10.2011 Fyns Amts Avis

Politikere sikrer skole et år mere

17.10.2011 Realdania.dk

Helvegsminde er afgørende for Øhavets
Restaureringscenter

10.10.2011 Ugeavisen.dk

Ny fond med 95 millioner tilgodeser Tønder
Kommune

16.10.2011 Dknyt.dk

Ønskes: Naturpark omkring Lillebælt

18.10.2011 DR.dk

Ny naturpark omkring Lillebælt

Økonomien hos uddannelsesstedet Helvegsminde skranter ganske
gevaldigt. Der er udsigt til et underskud på dette års regnskab på
1,7 millioner kroner -og det ser heller ikke godt ud næste år. Da
lugter det af 1,4 millioner kroner.
Helvegsminde har dog sikret endnu et års overlevelse ved at få
tilført nye midler. Realdania er største donor med 14 mio. kr.
Syddansk Vækstforum giver seks mio. kr., og staten 750.000
kroner. Ærø Kommune bidrager med resten.
Ærø Kommune og Realdania har besluttet at bidrage til den
forberedende drift (prædrift) af Helvegsminde. Det sker med et
økonomisk tilskud på 750.000 kr. fra hver af parterne.
Øhavets Restaureringscenter er et vigtigt projekt for Ærø. Og
Helvegsminde er forudsætningen for Restaureringscentret.
Øhavets Restaureringscenter bliver realiseret i et partnerskab
mellem Ærø Kommune, Udviklingsfonden og Realdania og med
støtte fra Regionens vækstforum.
Syddansk Vækstforum har sat Fonden for Syddansk Vækstfremme
i verden - den skal bl.a sørge for kapital til oplevelseserhverne.
Inden for oplevelseserhvervene fokuserer Vækstforum på to
brancher: Turisme samt Formgivning, image og branding
Middelfart Kommune har sammen med Fredericia og Kolding
kommuner søgt otte millioner kroner hos Syddansk Vækstforum til
at anlægge en marine naturpark omkring Lillebælt.
- Der er verdens største tæthed af marsvin i Lillebælt og der er
rigtig fine muligheder for at dykke, siger Thorbjørn Sørensen, der
er teknik- og miljødirektør i Middelfart Kommune.
Til december tager Syddansk Vækstforum stilling til kommunernes
ansøgning.
Middelfart Kommune har sammen med Fredericia og Kolding
kommuner søgt otte millioner kroner hos Syddansk Vækstforum til
at anlægge en marine naturpark omkring Lillebælt.
Til december tager Syddansk Vækstforum stilling til kommunernes
ansøgning.

18.10.2011 Fyens Stiftstidende

Flere private skal med

18.10.2011 Fyens Stiftstidende

Søger om millioner til marin naturpark

19.10.2011 Lokalavisen.dk (Politikens
Forslag om Naturpark Lillebælt
25.10.2011 Lokalaviser)
Lokal-Bladet Budstikken Fredericia

25.10.2011 Ugeavisen Ærø
28.10.2011 Bygningskultur.dk

Helvegsminde er afgørende for Øhavets
Restaureringscenter

Selvom der allerede nu står en række lokale aktører bag Naturpark
Lillebælt, skal der gerne mange flere med for at realisere projektet
og ambitionen om at skabe 400 nye fuldtidsjob.
Og det gælder også i forhold til ansøgningen til Syddansk
Vækstforum.
-Syddansk Vækstforum har meldt tilbage, at vi skal have flere
private virksomheder med på projektet, så det arbejder alle tre
kommuner på lige nu, siger teknik-og miljødirektør i Middelfart
Kommune Thorbjørn Sørensen.
Hvis tankerne om en naturpark i og omkring Lillebælt skal blive til
virkelighed, kræver det en økonomisk saltvandsindsprøjtning af de
større fra eksterne fonde og puljer.
På vegne af blandt andre Fredericia og Kolding Kommuner har
Middelfart Kommune derfor for nylig ansøgt Syddansk
Vækstforum om otte millioner kroner til de første tre års arbejde
med udviklingen og etableringen af naturparken.
Middelfart Kommune har sammen med Fredericia og Kolding
kommuner søgt otte millioner kroner hos Syddansk Vækstforum til
at anlægge en marine naturpark omkring Lillebælt.
Til december tager Syddansk Vækstforum stilling til kommunernes
ansøgning
Ærø Kommune og Real dania har besluttet at bidrage til den
forberedende drift ( prædrift) af Helvegsminde. Det sker med et
økonomisk tilskud på 750.000 kr. fra hver af parterne.
Sammenhængen mellem Øhavets Restaurerings center og
Helvegsminde samt den store lokale opbakning er derfor
baggrunden for, at Ærø Kommune og Realdania har valgt at støtte
Helvegsminde med forberedende drift - såkaldt prædrift - indtil
Øhavets Restaurerings -center er etableret.
Øhavets Restaureringscenter Øhavets Restaurerings center bliver
realiseret i et partnerskab mellem Ærø Kommune, Ud viklings fon
den og Realdania og med støtte fra Regionens vækstforum.

Klynger
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

13.10.2011 Børsen

Tænk i klynger

13.10.2011 Fyns Amts Avis

Turistdirektør overtager stol efter projektleder

I Region Syddanmark har vi gennem mange år oparbejdet en
særlig
styrkeposition inden for energieffektivitet. Vi har en lang række af
produktionsvirksomheder, der udvikler teknologier og løsninger,
der kan reducere energiforbruget, skabe øget eksportvækst og nye
arbejdspladser.
Det kræver noget af virksomhederne, men det kræver også, at
klyngetankegangen vinder langt større indpas i det danske
erhvervsliv. Produktionen bliver kun i Danmark, hvis
virksomhederne har de rette vækstbetingelser. Derfor er det stærkt
påkrævet, at initiativer som klyngen Lean Energy Cluster hjælper
virksomhederne med at skabe nye innovative løsninger, og at vi
sikrer en efterspørgsel i det offentlige efter energieffektive
løsninger, så de kan være aftager for nogle af produkterne.
Langeland: Turist-og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe tager
over, hvor projektleder Lene Lautrup slap i LAG Langeland.
Derfor er det Anne Mette Wandsøe, der tager til møde fredag 4.
november i styregruppen " Syddansk Fødevareklynge ", et netværk
og strategisk samarbejde mellem fødevarevirksomheder i Region
Syddanmark.
-I Lene Lautrups projektperiode har hun blandt andet fundet frem
til, at der er et behov for at få lokale produkter længere ud,
forklarer Anne Mette Wandsøe om baggrunden for mødet i
klyngen.

18.10.2011 Metal-Supply.dk

Letmetaldagen 2011 Aluminium, energi og nye
markedsmuligheder

21.11.2011 I dag.dk
23.11.2011 Jernindustri.dk
Metal-Supply.dk

Dansk-tysk aluminiumsamarbejde

ATV-Semapp, Letmetalgruppen, Jern og Maskinindustrien og
Aluminium Danmark inviterer til Letmetaldagen 2011 Aluminium,
energi og nye markedsmuligheder d. 26. oktober 2011 hos
Teknologisk Institut, Århus Ny energi til en fremtidig VINDERstrategi
Videnklyngen AluCluster og Brancheforeningen Aluminium
Danmark – arbejder målrettet på at identificere strategiske
styrkepositioner, maksimere udbyttet af kommercielle innovationsog markedsaktiviteter til gavn for aluminiumbranchen i Danmark.
AluCluster vil fortælle om nye spændende projekter i offshore,
vindenergi og automotive sektorerne og Aluminium Danmark om
planerne for aluminiumbranchens ny produktions- og
eksportnetværk OneStopAlu.dk.
AluCluster indleder et meget tæt samarbejde med den brede
industri i primært Bayern i Tyskland. I første omgang er den tyske
bilindustri et fokusområde, men på kort og langt sigt skal
samarbejdet udmønte sig i teknologiudveksling og leverancer til en
lang række brancher.

Tværgående
Dato

Medie

10.09.2011 Selvsyn

Overskrift

Kommentar

FIND VEJ: GENNEM DEN OFFENTLIGE
STØTTEJUNGLE

Der uddeles årligt erhvervsstøtte for milliarder af kroner.
Beregninger har vist, at erhvervslivet modtager direkte og indirekte
støtte for omkring 21 mia. kroner årligt. Desværre har flere
undersøgelser samtidig fastslået, at mange selvstændige ikke
kender mulighederne for at få offentlig støtte. Støtten er nemlig
ikke kun for store virksomheder.
Ud over de danske støtteordninger er der mulighed for at søge via
EU. Dette kræver et større forarbejde, men i flere tilfælde kan EU
være en god genvej til støtte. Du kan søge om støtte fra EU's
Strukturfondsprogram.
Programmet består af henholdsvis EU's Socialfond og EU's
Regionalfond.

21.09.2011 www.dr.dk/P4

De bedste skal arbejde i Syddanmark

21.09.2011 Børsen

Kort nyt - Krisestemning i Syddanmark

21.09.2011 ErhvervsBladet.dk

Troen til vækst falder

Danfoss, Lego, offshoreindustrien, LM Windpower og andre
sydjyske virksomheder er i konkurrence med hele verden og derfor
skal de også have hjælp til at få verdens bedste arbejdskraft.
Det er målet for en ny vækststrategi, som blev vedtaget i Syddansk
Vækstforum tirsdag.
- Først skal vi have fortalt folk, at det er muligt at lave karriere i
Syddanmark, både for sig selv og en eventuel ægtefælle, siger
regionsdirektør i Region Syddanmark, Mikkel Hemmingsen.
I løbet af sommeren er optimismen blandt virksomhedsledere dalet
i Region Syddanmark. Det viser et vækstbarometer, der i aftes blev
præsenteret på et møde i Syddansk Vækstforum.
Ud af 900 direktører for mindre og mellemstore virksomheder
forventer hver femte nu et fald i omsætningen i næste kvartal. Det
er dobbelt så mange som i maj, og dermed er analysen på linje med
konklusionerne i den seneste Greens Konjunkturanalyse.
»Det er naturligvis bekymrende, at pessimismen breder sig blandt
erhvervsledere i regionen, og det gør vores arbejde med den næste
erhvervsudviklingsstrategi endnu vigtigere,« siger formanden for
Vækstforum, regionsformand Carl Holst (V).
Tirsdag aften blev politikerne i regionen i Syddansk Vækstforum
orienteret om resultaterne fra det såkaldte Vækstbarometer, hvor
hver femte ud af 900 direktører for små- og mellemstore
virksomheder nu forventer et fald i omsætningen.
Det er dobbelt så mange som i maj 2011.
- Det er naturligvis bekymrende, at pessimismen breder sig blandt
erhvervsledere i regionen, og det gør vores arbejde med den næste
erhvervsudviklingsstrategi endnu vigtigere, siger formanden for
Vækstforum , Carl Holst (V).

27.09.2011 Flensborg Avis

Syddansk vækst-optimisme vakler

04.10.2011 Fyens Stiftstidende

Støtteordninger er ikke for børn

Ud af 900 direktører for små-og mellemstore virksomheder i
Region Syddanmark forventer hver femte nu et fald i
omsætningen. Det er dobbelt så mange som i maj i år.
Mønstret er tydeligt i eksempelvis detailhandlen. I maj 2011
forventede 44 procent i detailhandlen en fremgang i omsætningen,
mens det i september i år er 17 procent, der forventer fremgang.
Seks procent af detailhandelsvirksomhederne forventer flere
ansatte i det kommende kvartal, mens 33 procent forventer færre
ansatte.
-Vi skal også hæfte os ved, at der er dobbelt så mange optimister
som pessimister, og at det er blandt de større virksomheder med
flere ansatte, der er tiltro til større omsætning, siger Carl Holst.
Udviklingsdirektør i Region Syddanmark Mikkel Hemmingsen om mulighederne for at få støtte til innovation i regionen
Hvordan sikrer man, at virksomhederne ikke farer vild i
støttejunglen, når de forsøger at opnå støtte til udvikling og
innovation?
Det første skridt er som regel at henvende sig til den kommunale
erhvervsservice. Her kan man guide sig videre til Væksthus
Syddanmark, som er drevet i fællesskab af kommunerne i
Syddanmark.
Hver region har et væksthus, som blev etableret tilbage i 2007 for
at sætte fokus på vækstvirksomheder i Danmark.
Endelig kan virksomhederne få hjælp til at finde rundt i
støttejunglen hos Region Syddanmark -som bl. a. står bag
Vækstforum .

05.10.2011 Fyens Stiftstidende

En strategi uden millioner

06.10.2011 ErhvervsBladet.dk

Gode virksomheder skal da have kapital

07.10.2011 Børsem

Regionale eksportmøder

Regionale væksthuse har siden 2007 kunnet søge penge til
udvikling af erhvervslivet hos EU's Strukturfonde. Væksthuset i
Syddanmark har hentet knap 6,5 millioner kroner. I Midtjylland et
tallet 181. Det handler om strategi
I Midtjylland betyder samarbejdet med Region Midtjylland alt for
væksthuset, da det er i regionen, at mange af pengene til de
projekter, som man er operatør på, kommer fra.
-Så min primære opgave er da også nu at være i dialog med
regionen, og se på, hvad Vækstforum sætter i gang og hvad kan vi
så gøre i Væksthuset for at supplere det, siger Liselotte Hohwy
Stokholm, som har været direktør i Væksthus Syddanmark siden 1.
april.
En region tager sagen i egen hånd og skaber nu en fond, der skal
investere i nye virksomheder.
Region Syddanmark vil nu selv gøre en indsats for at sætte skub i
investeringerne.
Syddansk Vækstforum søsætter derfor Fonden for Syddansk
Vækstfremme, der skal lette adgangen til midler for iværksættere
og unge virksomheder.
Regional Udvikling i Region Syddanmark inviterer sammen med
Væksthus Syddanmark, Syddansk Vækstforum og Innovation
Center Denmark mindre og mellemstore virksomheder til
netværksmøder i henholdsvis Sønderborg og Odense.
Ideen med møderne er at få sparket yderligere gang i eksporten til
specielt Sydtyskland, hvor de mindre og mellemstore danske
virksomheder endnu ikke har udnyttet mulighederne i tilstrækkelig
grad.

08.10.2011 JydskeVestkysten

Regionen deler viden om sydtysk vækst

11.10.2011 Lolland-Falsters Folketidende

Fyn vil også gøre sig klar til Femern Bælt

14.10.2011 Dr.dk

Fyrede LM-medarbejdere på skolebænken

14.10.2011 TVSyd.dk

Fyrede LM-ansatte på skolebænken

Tyskland er i økonomisk fremgang, og selvom landet allerede er
Danmarks største eksportmarked, er der masser af uudnyttede
muligheder - især i Sydtyskland .
Væksthus Syddanmark inviterer med de ord alle med interesse for
markedet til inspirationsmøde i Sønderborg eller Odense
henholdsvis den 12. og 13. oktober.
Medarrangører er Syddansk Vækstforum og Innovation Center
Denmark, der også byder på ny viden, internationalt netværk med
virksomheder, klynger, teknologihotspots og finansieringskilder i
Sydtyskland .
Femern Bælt Development på Råhavegaard har siden sidste år
gennemført et afklarings-og udviklingsforløb for virksomheder i
Region Sjælland. Her har Langeland og Svendborg kommuner som
medlemmer af fonden bag Femern Belt Development på nærmeste
hold kunne følge med i den sjællandske opkvalificering -uden at
egne virksomheder har kunnet deltage: Det har været forbeholdt
firmaerne på Lolland, Falster og Sjælland.
-Man kan jo godt sige at det er lidt bøvlet, men det er jo Region
Sjælland, der betaler, erkender udviklingsdirektør i Langeland
Kommune, Anne-Lene Haveløkke. I stedet er man på Langeland
og Fyn gået til Vækstforum Syddanmark , og har herfra fået penge
til en forundersøgelse: Nu er 65 små og mellemstore virksomheder
blevet spurgt om deres behov for, og ønsker om opkvalificering.
En tur på skolebænken kan være vejen ud af arbejdsløshed for de
medarbejdere, der tidligere har modtaget en fyreseddel fra LM
Wind Power i blandt andet Lunderskov.
Projektet er sponsoreret med 46 millioner kroner fra Den
Europæiske Globaliseringsfond og indeholder blandt andet et
grundforløb, kaldet "Fremtidsværkstedet," samt besøg på
virksomheder og uddannelsesmesser.
Over 500 fyrede medarbejdere på LM Wind Power i Hammelev og
Lunderskov har chancen for at få en ny uddannelse for at komme
videre på arbejdsmarkedet. Den Europæiske Globaliseringsfond
har bevilget knap 46 millioner kroner til at hjælpe de ledige videre.

14.10.2011 NPinvestor.dk
17.10.2011 ErhvervsBladet.dk
Business.dk
Dhblad.dk

Natkørsel med varer vil spare 150 mio. kr.

16.10.2011 DR.dk

Sådan lokker vi de højtuddannede til

16.10.2011 JydskeVestkysten

Korsfarer i egnskøkkenets tjeneste

18.10.2011 Uge-Avisen Ribe

Mad med egnens råvarer

Dagligvarehandelen skal spare op mod 150 mio. kr. årligt, hvis
butikkerne kan få leveret varer om natten. Med Syddansk
Vækstforum som koordinator er kommunerne og de store
dagligvareaktører gået ind i et samarbejde, som skal munde ud i, at
kæderne kan levere varer til et langt større antal butikker i
bymidter, end tilfældet er i dag.
Mangel på højtuddannede i Syddanmark risikerer at hæmme
væksten og beskæftigelsen i de syddanske virksomheder over de
næste ti år.
Derfor har Syddansk Vækstforum efterlyst gode projektideer, der
kan ændre den udvikling.
Da fristen udløb lå der fem ansøgninger.
Bent Christensen har skrevet bogen, » Naturen til bords - en
kulinarisk rejse langs vadehavs-og vesterhavskysten « , hvor han
sammen med fotografen Claes Bech-Poulsen fejrer og fortærer
bakskuld, marsklam, østers og andet kræs samt hylder
toprestauranter og kulinariske fyrtårne og personligheder.
» Naturen til bords « udkommer sidst i november og er en del af
Vadehavsprojektet, hvis hovedmål er at styrke områdets
konkurrenceevne og beskæftigelse ved at udvikle
oplevelsesøkonomien og turismen.
Vadehavsprojektet støttes af Den Europæiske Fond for Regional
Udvikling og Vækstforum i Region Syddanmark .
»Naturen til bords« er navnet på en ny kogebog, der har to lokale
kokke og to lokale råvareproducenter med
Kogebogsprojektet Naturen til Bords indgår i temaet Vadehavets
produkter som en del af Vadehavsprojektet, der støttes af Den
Europæiske Fond for Regional Udvikling og Vækstforum .

18.10.2011 Ugeavisen for Bramming og
19.10.2011 Omegn
Uge-Avisen Ribe
Ugeavisen Esbjerg

Topkokke inviterer til bords i bogform

25.10.2011 JydskeVestkysten

Syddansk erhvervsliv skal med i toppen

En af Danmarks kendteste madskribenter, Bent Christensen, har
sammen med fotografen Claes Bech-Poulsen nu været på en
kulinarisk rundrejse i Sydvestjylland og skrevet en kogebog om
egnsretter og nye måder at anvende de mange råvarer fra naturen
og områdets fødevareproducenter.
Kogebogsprojektet Naturen til Bords indgår i temaet Vadehavets
produkter som en del af Vadehavsprojektet, der støttes af Den
Europæiske Fond for Regional Udvikling og Vækstforum i Region
Syddanmark til at udvikle oplevelsesøkonomi og turisme i
Destination Sydvestjylland.
Der skal skabes masser af nye arbejdspladser og andelen af
erhvervsaktive i Syddanmark skal op i international topklasse.
Sådan lyder nogle af de ambitiøse mål for erhvervsudviklingen i
Region Syddanmark frem til 2020.
Regionsrådet fik i går præsenteret et udkast til en ny
erhvervsudviklingsstrategi formuleret af Syddansk Vækstforum ,
der består af 22 politikere, erhvervsledere samt uddannelses-og
organisationsfolk og som er omdrejningspunktet for den regionale
erhvervspolitik.
Målene skal nås ved at satse på primært tre forretningsområder
med stort vækstpotentiale: Sundheds-og velfærdsinnovation,
Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv.

25.10.2011 Fredericia Dagblad
Vejle Amts Folkeblad

Flere med videregående uddannelse, tak!

25.10.2011 Fredericia Dagblad
Vejle Amts Folkeblad

Syddanmark satser på naturvidenskab

01.11.2011 Nyhedsinformation for Social- og
Sundhedssektor

Fundraising

Region Syddanmark vil i 2019 have 45.000 arbejdsløse ufaglærte.
Hvordan bliver virksomhederne endnu mere involveret i
uddannelsen af arbejdskraften? Og hvordan får vi flere med en
erhvervsfaglig uddannelse til at få en videregående uddannelse?
Store spørgsmål og gode ideer var i bogstaveligste forstand på
bordet i Kolding forleden.
De meget forskellige deltagere, der til daglig sidder i Folketinget,
regionsråd, byråd, bestyrelseslokaler, uddannelsesinstitutioner,
fagforbund eller i produktionsvirksomheder, samledes ved bordene
og skrev deres løsningsforslag ned på dugene, som nu skal hjem til
Region Syddanmarks afdeling for Regional Udvikling for at blive
til et idékatalog.
- Jeg glæder mig meget til at se opsamlingen, for jeg har allerede
hørt en masse konstruktive ideer. Jeg håber, at vi gennem
samarbejde kan højne værdien af vores tiltag, siger
regionsrådsformand Carl Holst.
Højtuddannet arbejdskraft skal lokkes til regionen -men satsningen
begynder allerede i folkeskolen
Det centrale i satsningen er, at undervisningen i natur, teknik og
sundhed fremover skal prioriteres og udvikles i de syddanske
skoler. Eksempelvis skal virksomheder, elværker og andre
uformelle læringsmiljøer inddrages i undervisningen, så de unge
kan se, hvordan naturfagene bruges i praksis.
- Vi har en stor udfordring i at skaffe ingeniører nok til
virksomhederne i regionen, og derfor tager vi nu fat allerede i
folkeskolen. Vi vil åbne unge syddanskeres øjne for de mange
muligheder, som en naturvidenskabelig udberline dannelse giver,
og vi håber, at interessen fortsætter, til de er uddannede og i job,
siger regionsrådsformand Carl Holst ( V).
Lær at få andel i de mange tilskudsmidler samt at skrive gode
fonds-og puljeansøgninger 30. november 2011 i Vejle
Det kan være vanskeligt at skaffe sig overblik over den
eksisterende " tilskudsjungle".
Der er bl.a. Forebyggelsesfonden, Satspuljer, Lokale-og
anlægsfonden, Fornyelsesfonden , Socialfonden og Interreg.

03.11.2011 Jyllands-Posten

Virksomheder i intensiv jagt på ingeniører

04.11.2011 Metal-Suply.dk
Food-Supply.dk

Stor interesse for workshops på konference

06.11.2011 Fyens Stifttidende
Fyens Amts Avis

-Få innovation ind i virksomheden

Ingeniører er trods økonomisk krise lidt af en mangelvare. Det er
skidt, fordi hver produktiv ingeniør i sig selv skaber nye
arbejdspladser.
Ingeniørerne er særdeles vigtige for erhvervsudviklingen og
kampen mod ledighed, fordi de i sig selv er med til at skabe vækst,
siger regionsrådsformand Carl Holst (V) fra Region Syddanmark:
»Hver gang de ansætter en ingeniør, skaber det typisk to-tre andre
arbejdspladser.
I Region Syddanmark har man udarbejdet en regional strategi for,
hvordan man sikrer højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft.
Regionen markedsfører sig både herhjemme og i lande som Polen
og de baltiske lande for at rekruttere.
Og vi skal ikke kun kunne tilbyde gode job til den ene halvdel,
men også skabe job for ægtefællerne, når vi taler om familier.
Derfor laver vi puljer af virksomheder, som kan tale sammen og
komme med jobtilbud til en eventuel ægtefælle,« fortæller
chefkonsulent Merete Woltmann fra Region Syddanmark.
Interessen er stor for at deltage i workshops på den internationale
konference ”Food Processing Hygiene – Future demands from
Market and Authorities” den 21. og 22. november i Kolding
- Der er lagt op til dialog og spørgsmål på vores workshops, så de
er en oplagt mulighed for at få konkret viden med hjem. Det er
vigtigt for konferencer i dag, at de giver kontant udbytte, som
deltagerne kan få gavn af med det samme, siger forretningsfører
Jon Kold fra Stålcentrum, der er initiativtager til konferencen, som
arrangeres i samarbejde med Syddansk Vækstforum, EHEDG,
FoodNetwork, Enterprise Network Europe samt Forsknings- og
Innovationsstyrelsen.
Begreber som innovation og vækst er to faktorer, som de fleste
virksomheder ønsker mere af.
Mads Wojtynka, der er projektleder hos Den Innovative
Virksomhed , har tre gode råd til, hvordan virksomheden kan
implementere begreberne i dagligdagen.

18.11.2011 24fyn.dk

Premiere på ny syddansk erhvervsstrategi 2020

21.11.2011 Regioner.dk

Den regionale vækstindsats skaber resultater

14.11.2011 Newspaq/Radio Diablo-Alfa
Sydfyn

69 millioner kroner til syddansk vækst samt flere
arbejdspladser

Syddansk Vækstforum præsenterede fredag eftermiddag den nye
erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan i Panorama Lillebælt
Biograferne i Middelfart.
Ambitionerne er da også i top, når formandskabet skal tage næste
skridt. Syddanmark skal således hoppe fra en 40. plads til en top
fem-placering på OEDC’s opgørelse over erhvervsfrekvens og
have et produktivitetsniveau 10 pct. over OECD-gennemsnittet.
Erhvervs- og vækstpolitikken har måske aldrig været vigtigere end
netop nu. Den kan kun gennemføres i brede partnerskaber, som
alle regioner bidrager til. Ny analyse fra Danske Regioner sætter
fokus på resultater af den regionale vækstindsats
Regionerne er sammen med de berørte kommuner primus motor,
når der søges EU-midler til områder med massefyringer. Syddansk
Vækstforum tog initiativ til at søge om støtte til
omstillingsaktiviteter efter fyringer hos Danfoss, LM Glasfiber og
Lindø Værftet. Det har betydet bevillinger fra Den Europæiske
Globaliseringsfond på over 226 millioner kroner.
Fødevareministeriet har bevilget næsten 70 millioner kr. til
projekter inden for grøn vækst her i Syddanmark
Det kan skabe op til 300 arbejdspladser.
Region Syddanmark og regionens kommuner har i fællesskab
skabt Det Syddanske Grøn Vækst Program, som støtter projekter
inden for en række indsatsområder, som for eksempel udvikling og
markedsføring af syddansk turisme.
Formålet er at skabe et grønt landbrugs- turisme - og
fødevareerhverv, der skaber vækst - samtidig med, at
naturoplevelser forbedres og klimamålsætninger understøttes.

14.11.2011 DR.dk

69 millioner til grøn vækst

15.11.2011 Flensborg Avis
18.11.2011 Dinby.dk
22.11.2011 Ugeavisen Øboen
Ugeavisenoboen.dk

Millioner til grøn vækst og arbejdspladser

19.11.2011 JydskeVestkysten

1,8 milliarder kroner skal skabe syddansk vækst

Har du en god ide, der kan trække turister til eller brande
syddanske fødevarer? Så er det nu du skal slå til. Region
Syddanmark har nemlig lige fået 69,4 millioner kroner af
Fødevareministeriet.
Pengene skal bruges til at støtte projekter indenfor indsatsområder
som turisme, natur og energi, siger regionsrådsformand Carl Holst:
- De skal bruges til at udvikle og markedsføre den Syddansk
turisme. Hvad har vi indenfor oplevelsesindustrien? Og hvad er det
for forretninger vi mangler for at skabe vækst i
oplevelsesindustrien?
Region Syddanmark og de syddanske kommuner har i fællesskab
skabt Det Syddanske Grøn Vækst Program, som støtter projekter
inden for indsatsområderne: Udvikling og markedsføring af
syddansk turisme , oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden
for fødevareerhvervet, naturkvalitet og -oplevelser samt energi og
miljø.
Fødevareministeriet har bevilget en ramme på 69,4 millioner
kroner til projekter inden for Det Syddanske Grøn Vækst Program.
De mange penge skal bruges på vind, turister og velfærdsteknologi,
der skal skabe vækst i Syddanmark i fremtiden.
Der var både store problemer og ambitioner på lærredet i
Panorama Lillebælt biografen i Middelfart i går eftermiddag.
Her præsenterede Syddansk Vækstforum en
erhvervsudviklingsstrategi for 2012 til 2020 og en handlingsplan
for 2012-2013.
- Udviklingsstrategien er de drømme, vi har. Handlingsplanen er
vejen frem til drømmene, forklarer regionsrådsformand Carl Holst
( V).

Grænseoverskridende samarbejde
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

09.11.2011 Sønderborg Ugeavis

Samarbejde forlænges

08.11.2011 Flensborg Avis

Uvurderlig beslutning i Kiel

Det grænseoverskridende samarbejde mellem universiteter i
Slesvig-Holsten -blandt andet i Flensborg -og Region Syddanmark
i Videnregion Syddanmark Schleswig-Holstein udvides og
forlænges frem til 2014. Det har rektorerne fra universiteterne
netop bekræftet med deres underskrift på den officielle
samarbejdskontrakt.
Kontrakten blev underskrevet på Syddansk Universitet, Campus
Alsion, i Sønderborg.
Carl Holst ( V) regionsrådsformand Region Syddanmark Da jeg for
snart mange år siden blev uddannet lærer fra Haderslev
Statsseminarium, talte ingen om globalisering eller den benhårde
konkurrence fra de asiatiske lande.
I dag er situationen en ganske anden. Vi er i den grad udfordret på
alle fronter i forhold til vækst , viden og arbejdspladser.
Derfor blev jeg også rigtig glad i sidste uge, da delstatsregeringen i
Kiel valgte at opretholde de erhvervsøkonomiske uddannelser på
Flensborg Universitet.
Gennem INTERREG-projektet Videnregion er vi nået langt.
Faktisk er vi nået længere end nogen anden grænseregion i Europa,
når det gælder forskning og uddannelse.

Vækst i yderområderne
Dato

Medie

13.09.2011 Fyns Amts Avis

Overskrift

Kommentar

Ærøs iværksættere får et boost

Fremtidsfabrikken Sydfyn har igangsat projektet ”Boost Sydfyn
1.0”. Deltagerne i projektet modtager undervisning i alt fra salg og
forretningsplaner til økonomistyring. Det er meget op til
kursisterne selv, hvilke områder de vil styrke.
" Boost Sydfyn 1.0" er sat i sving i Faaborg-Midtfyn, Svendborg,
Langeland og Ærø Kommune. Der er lige over 23 millioner kroner
at gøre godt med frem til 2014.
Pengene kommer fra EU, regionen og kommunerne.

15.09.2011 Fyens Stiftstidende, Fyns Amts
Avis

15.09.2011 Radio Diablo-Alfa Sydfyn

24.09.2011 Fyns Amts Avis

27.09.2011 Ugeavisen Øboen

Det første spark til Sydfyn

86 iværksættere tog i går hul på det første af en række kurser, som
skal give deres virksomheder et spark bagi. De har nemlig meldt
sig til det ni måneder lange uddannelsesforløb, som hedder Boost
Sydfyn 1.0 og har som mål at give de kreative, sydfynske
iværksættervirksomheder et spark bagi.
Boost Sydfyn 1.0 har et samlet budget på 23,4 millioner kroner.
Pengene kommer fra EU's Socialfond (11,7 mio.), regionale
erhvervsudviklingsmidler (4,9 mio.), fire kommuner (1,5 mio.)
samt deltagernes tidsforbrug (5,3 mio.)
Ambition: 20 % flere iværksættere på Sydfyn om 3 86 sydfynske iværksættere tog onsdag hul på det første af en lang
år
række kurser i forbindelse med Boost Sydfyn 1.0.
Meningen - og håbet - er, at give iværksætternes virksomheder et
spark bagi.
Boost Sydfyn 1.0 er søsat af Fremtidsfabrikken Sydfyn, som er ejet
af de 4 sydfynske kommuner.
Projektet skal - med fokus på de mindre virksomheder - skabe
sydfynsk vækst, og målet er, at der om 3 år er 20% flere sydfynske
iværksættere end i dag.
Kursene strækker sig over 9 måneder, og det er en klar ambition, at
250 iværksættere gennemfører forløbet.
Iværksættere til Tullebølle
Fremtidsfabrikken Sydfyn, der er et EU-støttet projekt til fremme
af vækst i de fire kommuner ved det sydfynske øhav, er i fuld gang
med et kursusforløb for kreative iværksættere, og en del af
undervisningen er henlagt til Langeland. I morgen mødes et af de
fire hold således til en kursusdag på NOW i Tullebølle, den
tidligere daginstitution Tranehuset.
EU-tilsagn til DanCof -projekt
Produktionen af kister og urner af genbrugspapir under navnet
DanCof er meget tæt på.
Idémanden Bendt Skov, Illebølle, har 15. september fået endeligt
tilsagn om tilskud til DanCof fra Den europæiske Regionalfond.
Sidst i november sidste år indstillede Region Syddanmark DanCof
-projektet til et tilskud på 3,46 mio. kroner til anlægsinvesteringer
af en fabrik på Langeland til fremstilling af kister og urner af
genbrugs-biofibre.

31.10.2011 Fyns Amts Avis

Guldsmed spås stor fremtid

15.11.2011 Newspaq/Radio Diablo-Alfa
Sydfyn

Spansk delegation besøger Svendborg for at lære
mere om innovativ erhvervsudvikling

15.11.2011 Fyns Amts Avis

Spansk visit i Svendborg

Guldsmed Tina Gjersen-Sav, der driver Guld og Galleri i Peløkke,
spås af iværksætterprojektet Fremtidsfabrikken Sydfyn en stor
fremtid. Men det forudsætter, at hun håndterer sin karriere rigtigt,
vurderer Susanne Linnet Aagaard, der er leder af
Fremtidsfabrikken .
Fremtidsfabrikken Sydfyn er et EU-støttet iværksætterprojekt, der
har til formål at skabe vækst og nye arbejdspladser i de fire
sydfynske kommuner. 86 iværksættere med egen virksomhed,
heraf 11 langelændere, deltager over en periode på ni måneder i et
intensivt og målrettet kursusforløb. Udover Tina Gjersen-Sav i
Peløkke deltager blandt andet Mette Wödike og Preben Nielsen i
Tullebølle og Tanja Schrøder ( TS Rubber Bags) i Korsebølle i
iværksætterprojektet. Susanne Linnet Aagaard er leder af
Fremtidsfabrikken , der har yderligere to medarbejdere.
En spansk delegation med borgmestre og topembedsmænd besøger
nu Svendborg.
Delegationen er på studietur i Danmark for at se, hvordan
kommuner og erhvervsråd på alternative måder
understøtter erhvervsudvikling og iværksætteri samt hvilke
programmer og services kommuner tilbyder for at fremme
innovation og kompetencer.
I Svendborg møder delegationen Sydfyn UdviklingsSamarbejde
(SUS) og Fremtidsfabrikken Sydfyn.
I morgen kommer en spansk delegation bestående af borgmestre og
topembedsmænd forbi Hotel Ærø klokken 9 for at høre om,
hvordan de sydfynske kommuner og erhvervsråd på alternative
måder understøtter erhvervsudviklingen og iværksætteriet.
Turen til Svendborg er en del af delegationens studietur til en
række danske kommuner. I Svendborg vil spaniere blandt andet
blive præsenteret for oplæg fra Sydfyn Udviklingssamarbejde,
drevet af de fire sydfynske kommuner, og Fremtidsfabrikken , som
laver uddannelsesforløbet Boost Sydfyn 1.0 for kreative sydfynske
iværksættere.

19.11.2011 TV2Fyn.dk

Boost til sydfynske virksomheder

I Ringe er bolden i denne weekend givet op til to dage med
undervisning i ledelse, innovation og kommunikation. Det sker i
forbindelse med projektet Boost Sydfyn , som Region Syddanmark
har startet for at hjælpe små og mellemstore virksomheder på
Sydfyn
Der har været et behov på Sydfyn for de små virksomheder for at
få netværk og nye samarbejdspartnere, og måske kan
virksomhederne markedsføre sig i fællesskab, og dermed brænde
igennem, siger Hanne Raunsmed.

