Bilag
Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 2. december 2015 – 3. marts 2016
Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums
hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. I perioden den 2. december 2015 – 3. marts 2016
har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 58
Online: 63
Radio: 1
Inden for Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds‐ og Velfærdsinnovation: 16
Bæredygtig energi: 27
Oplevelseserhverv: 10

Tværgående: 28
Syddansk Vækstforum: 41
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Sundheds‐ og velfærdsinnovation
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

2.12.2015

Altinget.dk

Robotter i genoptræningen kan lette livet for
kommunerne

10.12.2015

Magasinet Statsindkøb

Startskud på syddansk opi‐pulje

29.12.2015

Medwatch.dk

Welfare Tech‐direktør: Det er på tide, at Danmark
forpligter sig på telemedicin

11.12.2015

FredericiaAvisen.dk

Region Syddanmark vil fortsat være international
spydspids for sundhed

11.12.2015

Ugeavisen.dk

Gode syddanske ideer på sundhedsområdet

14.12.2015

Radioals.dk

Regionen fortsat spydspids for sundhed

15.12.2015

Ugeavisen Vejen‐Brørup‐Holsted

Gode syddanske ideer på sundhedsområdet

Landets største velfærdsteknologiske projekt, Patient@home,
gør status efter tre års arbejde. En af de løsninger, som rummer
størst potentiale, er genoptræning af blodprop‐patienter med
industrirobotter.
27,5 mio. kr. er klar i støtte til samarbejder mellem små og
mellemstore virksomheder, offentlige parter og
forskningsinstitutioner. Pengene skal både øge kvaliteten af den
offentlige service og skabe nye forretningsmuligheder.
Danskerne mener, at det er en god idé, hvis kroniske patienter
fik mulighed for videokonsultation med deres læge. Det får
adm. direktør for Welfare Tech til at efterlyse, at der investeres
et større engagement i telemedicinske løsninger.
Formanden for Region Syddanmarks innovationsudvalg Karsten
Uno Petersen (S) har netop været til EU‐konference i Bruxelles
om, hvordan man kan dele erfaringer omkring
velfærdsteknologi. At området er vigtigt for regionen giver sig
også udslag i flere job og højere vækst. Fra regionen vil
Syddansk Sundhedsinnovation og Det Syddanske EU‐kontor
fortsat deltage i EU‐initiativet.

16.12.2015

Ugeavisen Vejle

Region Syddanmark vil det sunde liv

18.12.2015
9.2.2016

Magasinetpleje.dk
Altinget.dk

Vil dele velfærdsteknologi på tværs af Europa
Healthcare Denmark: Stort potentiale i personlig
medicin

Personlig medicin, som anvender genetiske profiler i
patientbehandlingen, giver store besparelser og forbedret
livskvalitet for patienterne, skriver Hans Erik Henriksen, direktør
i Healthcare Denmark.
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23.2.2016

Ouh.dk

Platform til hjertepatienter får millioner i
udviklingsstøtte

23.2.2016

Fyns Amts Avis

På jagt i det velfærdsteknologiske netværk

23.2.2016

Mitfyn.dk

På jagt i det velfærds‐teknologiske netværk

23.2.2016

Fyns Amts Avis

Hul på den velfærdsteknologiske ketchupflaske

23.2.2016

Fyens Stiftstidende

1.3.2016

Sdu.dk

Farver skal fange kritiske patienter

Storstilet tværfagligt projekt med forskere fra OUH og SDU i
spidsen får 4,3 millioner kr. fra Lundbeckfonden. Projektet, der
også er forankret i patient@home i Region Syddanmark, har
tidligere på året modtaget en bevilling på syv millioner kr. fra
TrygFonden.
Ingeniør‐og montagevirksomheden A/ S Kurt Hansen i
Svendborg arbejder på at komme ind på markedet for
velfærdsteknologi, og det er baggrunden for, at den er blevet
medlem af Welfare Tech. En ny kunde er allerede kommet i hus,
efter virksomheden er blevet medlem.
Administrerende direktør Christian Graversen fra den
markedsdrevne klynge Welfare Tech forventer en ketchupeffekt
på markedet for velfærdsteknologi, når der fra centralt hold
bliver stillet krav om brugen af teknologien.
Hospitaler har svært ved at spotte de patienter, som under
indlæggelsen pludseligt får det kritisk dårligt. I stedet for bip‐
lyde skal farver skabe et hurtigt overblik over patientens
tilstand. Projektet, identifikation af højrisikopatienter, er støttet
af Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings‐ og
innovationsprojekt patient@home.
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Bæredygtig energi
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

7.12.2015

Energi.di.dk

Hvordan kan kommunerne hjælpe
virksomhederne med at spare energi?

8.12.2015

Licitationen – Byggeriets Dagblad

Nyt testcenter for vindmøller

9.12.2015

Bygtek.dk

Vindmøller skal udvikles i kæmpe stålhal

Christina Melvang fra projektet Effektiv Energi fortalte om de
fynske erfaringer med at tilbyde SMV‐er energiscreeninger for at
hjælpe dem med at finde energisparemuligheder. Et projekt, hvor
erfaringerne har været så gode, at det kører videre i en lidt
justeret form.
LORC, Lindoe Offshore Renewables Center bygger verdens mest
avancerede testcenter for vindmøller på det tidligere
værftsområde. Centret kan teste, om fundamenter og strukturer
kan holde til de store vind‐ og vejrpåvirkninger på havet.

14.12.2015 Teknovation.dk
11.12.2015 Ritzaus bureau

Vindmølletestcenter på Lindø udvides
Citattilbud fra DR SYD: Masser af job i
offshoresektoren kan reddes

11.12.2015 Jv.dk

Offshore‐job kan reddes

11.12.2015 Dr.dk

Masser af job i offshoresektoren kan reddes

12.12.2015 Horsens Folkeblad

Masser af job i offshore‐sektoren kan reddes

Massevis af de virksomheder og arbejdspladser i
offshoresektoren, der bløder på grund af den rekordlave oliepris,
kan reddes, hvis virksomhederne forstår at sadle om fra at bygge
til at bryde ned. Nogle af olieplatformene er nemlig ved at være
slidte, så de skal brydes ned.
Nedbrydning af platforme bliver nu betragtet som det hurtigst
voksende forretningsområde i olie‐ og gas branchen i mange år
fremover. Det vurderer det nationale rådgivnings‐ og
innovationscenter, Offshoreenergy.dk i Esbjerg.
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3.12.2015

Danske Kommuner Nyhedsmagasinet EU‐kontorer henter millioner til kommuner

16.12.2015 Radioals.dk

EU‐succes for virksomheder i Syddanmark

16.12.2015 Fyens Stiftstidende

Syddanmark scorer flest EU‐midler

16.12.2015 Vejle Amts Folkeblad

Syddanske virksomheder henter flest EU‐midler

16.12.2015 Jv.dk

Rekord: Flest EU‐midler til syddanske
virksomheder

17.12.2015 JydskeVestkysten

Rekord: Flest EU‐midler til syddanske
virksomheder

27.12.2015 JydskeVestkysten

EU‐milliarder skaber job

30.12.2015 Nordjyske Stiftstidende

Vi nyder rigtig godt af samarbejde

31.12.2015 Horsens Folkeblad

EU‐Milliarder til danske virksomheder

4.1.2016
3.2.2016

Flensborg Avis
edericiaAvisen.dk

Med vindstrøm‐færge til Ærø
Middelfart byråd får EU‐midler til bedre og
billigere grøn energi

5.2.2016

Middelfart.dk

Middelfart byråd får EU‐midler til bedre og
billigere grøn energi

9.2.2016

Ugeavisen Vestfyn

EU‐midler til bedre og billigere grøn energi

222 millioner kroner er havnet i syddanske virksomheder, siden
EU sidste år åbnede for puljen Horizon 2020.
I alt har danske virksomheder fået 609 millioner kroner til
forskning og udvikling, som puljen støtter. Det svarer til, at 36
procent af midlerne er gået til virksomheder i Region Syddanmark,
som dermed lægger sig i toppen. Eksempelvis har Ærø Kommune
fået 120 millioner kroner til at udvikle verdens største elfærge,
der skal erstatte de eksisterende tre færger på Ærøruterne.

Middelfart Kommune er kommet med i et nyt EU‐projekt, som går
ud på at planlægge og realisere en grøn omstilling af energien.
Kommunen er allerede nået langt på området og skal være med til
at lære andre europæiske kommuner om bæredygtig energi. EU‐
projektet INTENSSS‐PA er udviklet sammen med Det Syddanske
EU‐Kontor i Bruxelles.
Middelfart Kommune er kommet med i et nyt EU‐projekt, som går
ud på at planlægge og realisere en grøn omstilling af energien. EU‐
projektet INTENSSS‐PA er udviklet sammen med Det Syddanske
EU‐Kontor i Bruxelles.
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18.2.2016

Nyhedsbladet Dansk Energi

Operationer med frisk luft giver færre
sygdomme

25.2.2016

Mmf.dk

Ny CEO i Offshoreenergy.dk

25.2.2016

Energy‐supply.dk

Ny adm. dir. i Offshoreenergy.dk

25.2.2016

Jv.dk

Offshoreenergy.dk har fundet ny adm. direktør

26.2.2016
1.3.2016

JydskeVestkysten
TransportTidende.com

Offshoreenergy.dk har fundet ny adm. direktør
Nye el‐færger kan skabe tusindvis af job

Ventilation med genbrug af ren luft giver lavere elforbrug og færre
omoperationer. På et møde med det, der dengang hed LEAN
Energy Cluster (nu CLEAN) med bl. a. deltagelse af overlæge Lars
Henrik Frich fra OUH, blev ideen om et projekt født. Med CLEAN
som administrativ projektleder blev der sat et hold og søgt penge.
Glenda Napier er ansat som ny adm. dir. i klyngeorganisationen
Offshoreenergy.dk., der har til formål at skabe vækst i den danske
offshoresektor.

Gode fremtidsudsigter for Søby Værft. Byggeriet af verdens
største el‐færge går snart i gang på Søby Værft på Ærø. Den bliver
søsat i 2017 og kommer inden da til at beskæftige omkring 40
medarbejdere på værftet.
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Oplevelseserhverv
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

22.12.2015

Vafo.dk

Kom til Vejle: Kommunen får millioner til at
tiltrække erhvervsturister

22.12.2015

Vejle Amts Folkeblad

26.1.2016

Fyens Stiftstidende

Kommunen får penge til at tiltrække
erhvervsturister
Det giver penge og prestige

Der skal holdes flere og bedre kongresser i Vejle Kommune, så
der kommer langt flere erhvervsturister. Det mål har kommunen
sat sig, og nu sender Region Syddanmark 7,8 millioner kroner til
projektet – Kongresværtskab.

26.1.2016

Mitfyn.dk

Flere udlændinge, tak

30.1.2016

Jv.dk

19.1.2016

Fyens.dk

Inspiring Denmark trækker konferencer til
Syddanmark
Fremtidsfabrikken er klar til nye partnere

2.2.2016

Erhvervsavisen Fyn

Fremtidsfabrikken er klar til nye partnere

5.2.2016

ØKOLOGI & ERHVERV

Økologer får støtte til madlaboratorium

11.2.2016

Avisen.dk

Danmark sætter ny rekord i internationale
kongresgæster i år

11.2.2016

LocalEyes.dk

Store kongresser og konferencer er blevet en attraktiv vare. Byer
og kommuner har opdaget, at der er både prestige og penge i at
lokke konferencedeltagere til.
Organisationen Inspiring Denmark prøver at sørge for, at
potentielle værter i Region Syddanmark kan være med i den
konkurrence.
Nu åbner Fremtidsfabrikken op for endnu en vare: Partnerskaber,
hvor virksomheder og organisationer for 9.000 kroner i
medlemskab pr. år kan blive en del af det kreative miljø og sende
medarbejdere og ledere på udvalgte kurser for partnere.
Skærtoft Mølle, Naturmælk og Ørbæk Bryggeri har fået 800.000
kr. til et såkaldt forprojekt under titlen Nyt Nordisk Terroir.
De tre samarbejdspartnere har via Væksthus Syddanmark søgt
penge til at undersøge muligheden for at etablere et
’madlaboratorium’ med tilhørende restaurant med base på
Augustenborg Slot på Als, der som led i statens udflytningsplaner
i 2017 bliver hjemsted for ca. 400 medarbejdere fra
NaturErhvervstyrelsen.
En ny opgørelse for hele landet fra det nationale
udviklingsselskab for erhvervsturisme, MeetDenmark, viser, at
både København, Aarhus og Aalborg i år sætter ny rekord i
antallet af tilrejsende kongresgæster. I Syddanmark, hvor
regionens indsats for møder og kongresser er forankret hos
fonden Inspiring Denmark, satte man markant rekord sidste år.
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Tværgående
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

2.12.2015

Jv.dk

Syddanmark får fire millioner til charmeoffensiv

7.1.2016

JydskeVestkysten Sønderborg

Koordinator skal hjælpe tilflyttere

24.1.2016

JydskeVestkysten Haderslev

På jagt efter partnerjob

2.2.2016

Jv.dk

Forening skal hjælpe med jobs

Foreningen Work‐Live‐Stay har tilbudt de syddanske
kommuner at deltage i et fælles projekt, der skal understøtte
initiativer omkring partnerjobs som vej til at gøre det attraktivt
at besætte stillinger i forbindelse med udflytning af statslige
arbejdspladser.
Vækstforum Syddanmark har sat fire millioner kroner af til
formålet, og kommunernes andel er 25 procent.

3.2.2016
14.12.2015

JydskeVestkysten Sønderborg
Medwatch.dk

Forening hjælper med job
Fond uddeler pengegaver til gode idéer

5.1.2016

DR P1 Radioavisen

28.1.2016

Børsen.dk

29.1.2016

Børsen

Markedsmodningsfonden har netop uddelt 62 mio. kr. til 25
virksomheder, der skal bruges til at føre deres produkter på
markedet. Blandt modtagerne er flere fra den danske life
science branche. I september 2015 kunne MedWatch fortælle,
at MedTrace havde fået en pengeindsprøjtning fra Syddansk
Teknologi Innovation og Welfare Tech Invest til udvikling af
selskabets vandsystem.
Håb om gennembrud for nyt dansk rygestopprodukt Et dansk rygestopprodukt uden bivirkninger håber at slå
igennem på verdensmarkedet i år, og det kan blive muligt,
fordi Welfare Tech Invest, en fond stiftet af Region
Syddanmark og administreret af Accelerace Management, har
skudt penge i projektet.
Ejendomsmillardær kaster millioner i nyt
Hipcaph er et nystartet medicoselskab, der har udviklet et nyt
hofteselskab
implantat, der kan vende op og ned på markedet for
hofteoperationer. Ud over Goldschmidt Capital har Seed
Ejendomsmillardær kaster millioner i nyt
Capital og Welfare Tech Invest, som er en erhvervsdrivende
hofteselskab
fond under Region Syddanmark, investeret i hipcaph.
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16.12.2015

Jv.dk

Rekord: Flest EU‐midler til syddanske virksomheder

16.12.2015

Vejle Amts Folkeblad

Syddanske virksomheder henter flest EU‐midler

16.12.2015

Fyens Stiftstidende

Syddanmark scorer flest EU‐midler

16.12.2015

Radioals.dk

EU‐succes for virksomheder i Syddanmark

16.12.2015

Der Nordschleswiger

Süddänemark holt die meisten EU‐Projektmittel

17.12.2015

Ritzaus Bureau

Citattilbud fra DR SYD: Her får virksomheder flest
EU‐penge

17.12.2015

JydskeVestkysten

Rekord: Flest EU‐midler til syddanske virksomheder

17.12.2015

Ritzaus Bureau

Citattilbud fra DR SYD: Teglværk: EU‐midler har
afgørende betydning

17.12.2015

Dr.dk

Teglværk: EU‐midler har afgørende betydning

17.12.2015

Dr.dk

Her får virksomheder flest EU‐penge

17.12.2015

Jv.dk

Syddansk virksomhed: EU‐midler har utrolig stor
betydning for os

3.12.2015

Fyns Amts Avis

Kami landede stor norsk ordre

7.12.2015

ElectronicSupply.dk

KAMI Stål lander stor ordre gennem europæisk
netværk

Syddanske virksomheder henter flest penge i EU’s pulje til
forskning og innovation. Det viser en opgørelse fra Det
Syddanske EU‐Kontor baseret på tal fra Europa‐kommissionen.
I Syddanmark har erhvervslivet fået mere end 220 millioner
puljekroner. Det er mere end en tredjedel af samtlige midler
til danske virksomheder. Ifølge direktør ved Det Syddanske
EU‐kontor, Rasmus Anker‐Møller, skyldes førerpositionen
større opmærksomhed på EU. En af de virksomheder, der har
fået midler fra EU, er Gråsten Teglværk. Virksomheden har
fået midler til at udvikle produktet CleanTechBlock – og det
kunne de ikke have gjort uden midlerne fra EU.

Gennem Enterprise Europe Network er det lykkedes KAMI Stål
A/S i Faaborg at komme ind på det norske marked.
Virksomheden har traditionelt produceret mest til
hjemmemarkedet, og eksporten til Norge er sket efter en
målrettet indsats i samarbejde med Væksthus Syddanmark og
virksomhedsnetværket Enterprise Europe Network, som i
Region Syddanmark drives af Det Syddanske EU‐Kontor.
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3.12.2015

Danske Kommuner Nyhedsmagasinet EU skal lære af Nordfyn

29.2.2016

Jv.dk

Forening vil skabe vækst med millioner

1.3.2016

JydskeVestkysten

Millioner skal tiltrække statsansattes ægtefæller

3.3.2016

Um.dk

Ny rekord: Udenrigsministeriet har trukket 1700
nye jobs til Danmark

3.3.2016

RegionMidtjylland.dk

Udenlandske investeringer skaber 670
arbejdspladser i Vestdanmark

3.3.2016

RegionNordjylland.dk

Nordfyns Kommune havde tidligere forsøgt sig med forskellige
tiltag på området ”frivillige ældre” uden dog at ramme den
rigtige fremgangsmåde. Men da det syddanske EU‐kontor
kontaktede kommunen med henblik på at finde partnere til
projektet om, hvordan man engagerer frivillige ældre i
velfærdssektoren, så man i Nordfyns Kommune muligheden
for at bidrage med sine allerede opsparede erfaringer på
området.
Foreningen Work‐live‐stay har søgt om at få del i de fire
millioner kroner, som Syddansk Vækstforum har afsat til at
gøre jobmulighederne i landsdelen synlige for de udflyttede
statsansattes ægtefæller. Foreningen arbejder for at skabe
bedre vækstbetingelser i Syddanmark ved at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft fra ind‐ og udland.
Udenrigsministeriets indsats for at tiltrække udenlandske
investeringer har båret frugt. I 2015 lykkedes det at tiltrække
1700 nye arbejdspladser, en ny rekord. Det viser årsresultatet
fra Udenrigsministeriets investeringsorganisation, Invest in
Denmark. Invest in Denmark har 10 regionale medarbejdere
rundt om i Danmark i samarbejde med Foreningen for
Vestdansk Investeringsfremme samt Region Sjælland og
Copenhagen Capacity.
670 jobs er det konkrete resultat af 18 udenlandske
investeringer, som Region Syddanmark, Midtjylland og
Nordjylland i et samarbejde med Invest in Denmark i 2015 har
hjulpet til Vestdanmark.
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Syddansk vækstforum
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

2.12.2015

Fredericia Dagblad

Regionen bejler til ægtefæller

2.12.2015

Sønderborgnyt.dk

Vækstforum bruger 4 millioner på at trække
københavnere til

Der er potentiale, og ikke problemer i at bo i provinsen, mener
Syddansk Vækstforum, der vil gøre Syddanmark lækker, når flere
hundrede statsansattes arbejdspladser skal flytte. Vækstforum vil
bruge op til fire millioner kroner på at vise ægtefællerne, at der er
noget at komme efter uden for hovedstaden.

2.12.2015

Jv.dk

Syddanmark får fire millioner til charmeoffensiv

3.12.2015

Radiodiablo.dk

Flest muligt statsansatte skal trækkes til
Syddanmark

3.12.2015

Dr.dk

Syddanmark vil gøre sig lækker for statsansatte

3.12.2015

Business.dk

Syddanmark skal sælges til statsansatte

3.12.2015

Ritzaus Bureau

Citattilbud fra DR Trekanten: Syddanmark skal
sælges til statsansatte

4.12.2015

Politiken

Syddanmark finder læbestiften frem

5.12.2015

Flensborg Avis

Syddanmark skal sælges til statsansatte

7.12.2015
29.1.2016

JydskeVestkysten Esbjerg
FredericiaAvisen.dk

Statsansatte nægter at flytte med job til Esbjerg
Overvældende interesse for fælles
Fondskonference i Kolding

30.1.2016

Jv.dk

Stor interesse for konference

30.1.2016

JydskeVestkysten Kolding

Stor interesse for konference

Målet med Fondskonferencen 2016 er at skabe en genvej til
succes med Offentlig‐Privat Innovation (OPI), netværk,
partnerskaber og at sikre vidensdeling om
finansieringsmuligheder via fundraising. Og det ser ud til, at det
nye samarbejde mellem Kolding, Middelfart, Vejen og Fredericia
kommuner samt Syddansk Vækstforum er noget, både private
virksomheder, det offentlige og fondene har efterspurgt.
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24.1.2016

JydskeVestkysten Aabenraa

NaturMælk vil lave madlaboratorium på slot

24.1.2016

JydskeVestkysten Sønderborg

Øko‐firmaer vil skabe madlaboratorium på slot

25.1.2016

Altinget.dk

Tre øko‐producenter laver nyt madlaboratorium

25.1.2016

Foedevarer.di.dk

Dagens fødevarenyheder den 25. januar 2016

5.2.2016

Maelkeritidende.dk

Gourmet i grænselandet

5.2.2016
5.12.2015

ØKOLOGI & ERHVERV
Jv.dk

Økologer får støtte til madlaboratorium
Millionbeløb skal få flygtninge i arbejde

6.12.2015

JydskeVestkysten

Millionbeløb skal få flygtninge i arbejde

6.12.2015 JydskeVestkysten Sønderborg
30.12.2015 Der Nordschleswiger
31.12.2015 JydskeVestkysten

Millioner skal få flygtninge ud på arbejdsmarkedet
Fundamentet er stærkt
‐ Kronik af Stephanie Lose

31.12.2015 Fyns Amts Avis
1.1.2016
5.2.2016

Fyens Stiftstidende
Radioals.dk

Regional indsats skaber job og omsætning

5.2.2016

Sønderborgnyt.dk

Regional indsats skaber job og omsætning

5.2.2016

Jv.dk

Regional indsats har skabt over 5.000 job

6.2.2016

JydskeVestkysten

Regional indsats har skabt over 5.000 job

Skærtoft Mølle, Naturmælk og Ørbæk Bryggeri vil sætte fokus på
Sønderjylland‐Slesvig, bæredygtighed og økologi i et nyt
madlaboratorium på Augustenborg Slot. Med i projektet er også
en sønderjysk‐nordtysk restaurant, og de tre virksomheder har af
Syddansk Vækstforum og Sønderborg Kommune fået 800.000
kroner til at udvikle ideerne i år.

Flere nyankommne flygtninge skal integreres på arbejdsmarkedet
i regionen. Det skal 9,4 millioner kroner, som Syddansk
Vækstforum har afsat, sørge for. Det vil gavne både flygtningene
og virksomheder, mener Stephanie Lose (V), der er formand for
Syddansk Vækstforum.
Når det gælder om at skabe regional vækst og udvikling, har vi et
vækstforum, der med sine strategiske satsninger gør en forskel.
Det er vi glade for. Vækstforums opgave er nemlig at skabe de
bedst mulige rammer for vækst og udvikling i regionen, og det gør
vi bl.a. i et godt samarbejde med de 22 kommuner i regionen og
øvrige aktører.
5.010 nye arbejdspladser og vækst. Det er de konkrete resultater,
Syddansk Vækstforum har opnået efter at have skudt penge i et
kompetenceløft af ansatte i regionens virksomheder siden 2007.
Det viser ny rapport fra Region Syddanmark.
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9.2.2016

Rødding Ny Tirsdag

Indsats skaber job og omsætning

9.2.2016

Lokaljournalen Otterup

Regional indsats skaber job og omsætning

17.2.2016

I dag.dk

12.2.2016

Mælkeritidende

Regional indsats skaber job og omsætning hos
SMV'erne
Gourmetmad i grænselandet

13.2.2016

Jv.dk

Idérige ansøgninger modtages

14.2.2016
15.2.2016

JydskeVestkysten
VejenKom.dk

Idérige ansøgninger modtages
Crowdfunding og robotter til fondskonference

15.2.2016

Middelfart.dk

Crowdfunding og robotter til fondskonference

16.2.2016

CEDI.dk

Crowdfunding og robotter til fondskonference

23.2.2016
22.2.2016

Lokalavisen Kolding
Energy‐supply.dk

Robotter til Fondskonference
Ønsker du vækst i din offshorevirksomhed? ‐ Læs
her!

Det kan godt betale sig for private virksomheder i Syddanmark at
deltage i projekter, som er en del af den regionale vækstindsats,
Syddansk Vækstforum er ansvarlig for. Det viser en ny rapport
udarbejdet af Region Syddanmark, Erhvervsstyrelsen og
Danmarks Statistik.
Naturmælk, Skærtoft Mølle og Ørbæk Bryggeri vil sammen
etablere sønderjysk‐nordtysk restaurant og madlaboratorium på
Augustenborg Slot. Virksomhederne har fået 800.000 kroner fra
Syddansk Vækstforum og Sønderborg Kommune til at udvikle
projektet i år.
Nu har Syddansk Vækstforum åbnet for ansøgninger fra alle, der
har idéer til, hvordan man kan gøre jobmulighederne i private
virksomheder i regionen mere synlige.
Danmarks førende ekspert inden for crowdfunding og et
forskerhold med deres unikke robotter er blot nogle af
elementerne, når der den 1. marts 2016 bliver holdt
fondskonference i Sydbank Arena i Kolding. Arrangementet er et
samarbejde mellem Fredericia, Middelfart, Vejen og Kolding
kommuner samt Syddansk Vækstforum.
Deltag i et nyt projekt, der hjælper virksomheder med
kompetenceafklaring, gab‐analyse og giver et stort tilskud til at få
udarbejdet en vækstplan af en konsulent. Projektet er finansieret
med 1,3 mio. EUR i støtte fra hhv. Den Europæiske Regionalfond
og Syddansk Vækstforum.
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