Bilag
Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 3. marts 2016 – 30. maj 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 3. marts 2016 – 30. maj 2016 har
medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 50
Online: 57
TV-indslag: 1
Radio: 3
Inden for Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsinnovation: 36
Bæredygtig energi: 15
Oplevelseserhverv: 9

Tværgående: 15
Grænseoverskridende samarbejde: 6
Vækst i yderområderne: 30
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Sundheds- og velfærdsinnovation
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

26.05.16

Altinget.dk

Tyskernes frygt for data skræmmer ikke Michael
bort

I Tyskland er sundhed, ligesom i Danmark, et socialt gode, men
finansieringen af det tyske sundhedsvæsen er helt overvejende
baseret på et lovpligtigt forsikringssystem. Og med mere end
120 forskellige forsikringsselskaber at vælge imellem, som praktiserer hver deres sæt retningslinjer, er markedet langt mere
komplekst og differentieret end det danske. Denne kompleksitet er baggrunden for, at Healthcare Denmark og Welfare Tech i
samarbejde med det danske generalkonsulat i München har
arrangeret en studietur til det sydtyske.
Under besøget blev viceguvernøren blandt andet vist rundt på
Syddansk Sundhedsinnovation, der er regionens enhed til udvikling af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Her blev Xu
Shaohua også introduceret for velfærdsteknologiklyngen Welfare Tech. Odense Universitetshospital har i en årrække samarbejdet med et stort hospital i Guangdong.
Til matchmaking på dette års rehabmesse er fokus på eksportmarkeder kommet helt frem i førersædet, for 50 sundhedsattacheer fra de danske ambassader har slået vejen forbi. ... Med
det in mente har Welfare Tech, der er hovedarrangøren for
matchmaking eventet på rehabmessen Health and Rehab Scandinavia i Bella Centeret inviteret Eksportrådets sundhedsattachéer med.

20.05.16

Værdien af et velbundet slips

17.05.16

MagasinetPleje.dk

Kinesisk viceguvernør så på velfærdsteknologi i
Odense

12.05.16

Medwatch.dk

Eksporten fylder mere i matchmarking

MagasinetPleje.dk

Success med speeddating på Health & Rehab
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11.05.16

Aktuel Naturvidenskab

10.05.16

Retailnews.dk

09.05.16

RegionSjaelland.dk

04.05.16

Pharma

06.05.16

Magasinet Pleje

02.05.16

Flensborg Avis

01.05.16

Fla.de

02.05.16

Altinget.dk

Farver skal fange kritiske patienter

Farverne grøn, gul, orange og rød skal gøre det lettere for personalet på hospitaler at spotte de akutte patienter, som er i
risikozonen for at udvikle uventede livstruende komplikationer.
I stedet for, at sygeplejersken skal navigere i forskellige tal for
blodtryk, puls og iltmætning, samler et nyt it-system alle de
vitale parametre. Systemet giver patientens samlede tilstand en
farve. Når sygeplejerskerne ser farvernes udvikling over tid, kan
de hurtigt spotte risiko-patienterne. Projektet er oprettet i samarbejde med Patient@home.
Sundhedsapps fra innovation til kommercialisering Fremtidens sundhed går i retning af, at patienter og borgere i
højere grad selv tager ansvar for deres egen sundhed både i
relation til sundhedsfremme og håndtering af sygdom. Derfor
inviterer DELTA og Welfare Tech i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi til et videnseminar om sundhedsapps.
Sjællands Universitetshospital inspirer i Findland
Som en del af et tredages besøg i Danmark kommer ni politikere
fra det finske parlament til Sjællands Universitetshospital i Køge. Det er det eneste hospital, politikerne besøger under deres
ophold i Danmark, som er arrangeret af Sundhedsministeriet og
Healthcare Denmark.
God grund til dansk topplacering
Dansk innovation inden for biotek er i verdensklasse. Faktisk er
den danske biotekinnovation kun overgået af USA. Det skyldes i
høj grad det offentligt-private samarbejde, lyder det fra organisationen Healthcare Denmark, som gør udlandet opmærksom
på den danske viden.
Viden om demens på tværs af grænser
Med 19 millioner kroner fra Interreg Deutschland-Danmark og
Syddansk Vækstforum vil projektet Demantec forsøge at koble
Aabenraa med i demensarbejde
højteknologi fra danske virksomheder med en stor, faglig viden
om demens i den tyske plejesektor. I Danmark tager samarbejdet udgangspunkt i sundheds-og velfærdsteknologiklyngen
Welfare Tech
Welfare Tech har valgt ny bestyrelse
-
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01.05.16

Flensborg Avis

15.04.16

Magasinet Pleje

26.04.16

Sydenergi.dk

21.04.16

Altinget.dk

18.04.16

Medicoteknik

18.04.16

Altinget.dk

15.04.16

Magasinet Pleje

15.04.16

Magasinet Pleje

Aabenraa med i demenssamarbejde

I Danmark tager samarbejdet udgangspunkt i sundheds- og
velfærdsteknologiklyngen Welfare Tech, der tæller højteknoloDansk demensløsning får international opmærkgiske virksomheder og offentlige aktører, som allerede arbejder
somhed
med demensløsninger. På den tyske side af grænsen har partnere med Flensburg University of Applied Sciences i spidsen opbygget et stærkt, fagligt miljø omkring demens.
SE Vækstpulje støtter udvikling af app til ordblinde 250.000 kroner fra SE Vækstpulje plus en bevilling på 850.000
kroner fra Udviklingspuljen til digitale læremidler, sikrer at
Tutee sammen med Ordblindetræning.dk nu kan sætte projektet i søen. Projektet er step 1 i en større udviklingsplan hvor
netop er ansøgt midler ved Syddansk OPI pulje
Velfærdsteknologichef: Hvor patient har sundJo længere, vi venter med at møde borgerne, jo større er risikohedsvæsenet råd til at være?
en for, at de bliver til patienter, skriver velfærdsteknologichef i
Aarhus Kommune Ivan Kjær Lauridsen.
Han har for nyligt deltaget i en konference med det britiske
sundhedsvæsen arrangeret af Healthcare Denmark.
Mere dialog og åbenhed
Welfare Tech var vært for en temasession på Velfærdens Innovationsdag 2016, der stillede skarpt på, hvordan nye samarbejder og offentlig efterspørgsel kan omsættes til vækst og kommercielle styrkepositioner i private virksomheder.
Velfærdsteknologisk innovationsnetværk finder ny Jens Ole Pedersen fra Philips Healthcare Denmark er ny forformand
mand for styreruppen hos Welfare Techs Innovationsnetværk
for Sundhed og Velfærdsteknologi
Her kan du finde en nål i en høstak
Sammen med Welfare Tech, Cluster Excellence Denmark og
Enterprise Europe Network dyrker Dansk Rehab Gruppe nu
netværket endnu mere, med en international matchmakingevent i forbindelse med Health & Rehab Scandinavia 2016.
Nye toner i sundhedsvæsenet
To danske innovationsnetværk, Danish Sound og Welfare Tech
Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er gået
sammen om projektet ” Lyd og Sundhed”. Over de næste to år
skal projektet undersøge og skabe evidens for, hvordan lyd og
musik kan bruges i sundhedsvæsenet.
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12.04.16

Altinget.dk

Patient@home: Vores projekt inspirerer udlandet

12.04.16

Altinget.dk

Teknologisk Institut: Patient@home sikrer nødvendig evidens

12.04.16

Altinget.dk

Welfare Tech: Plastikbeholder kan forandre sundhedsvæsenet

08.04.16

Ny Viden

Innovation på arabisk

08.04.16

OUH.dk

Ny knogleskørheds-app er nomineret til innovationspris

05.04.16

Altinget.dk

Ny app hjælper kvinder med knogleskørhed

Det velfærdsteknologiske projekt Patient@home har efter fire
år fundet melodien. Metoderne og værktøjerne er fintunede, og
modellen inspirerer nu aktører i både indland og udland.
Patient@home er til dato Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med fokus på at nedbringe antallet og varigheden af indlæggelser på de danske hospitaler og ”udlægge” patienter til behandling og genoptræning i
eget hjem.
I forsknings- og innovationsprojektet Patient@home er virksomheden Absolute Liquid Solutions netop blevet optaget som
partner. De har gennem seks år arbejdet på at perfektionere en
beholder, som kan løse de ovennævnte problemer. Beholderen
hedder Safe-Biopsy og er en plastikcylinder, hvori vævsprøven
lægges. Plastikbeholderen indeholder fra producenten formaldehyd, som oversvømmer vævsprøven.
Når patienter indlægges akut på hospitaler, inddeles de i kategorierne rød, orange, gul, grøn og blå – afhængigt af hvor kritisk
deres tilstand er. Ved at se på farvernes udvikling over et tidsrum kan sygeplejerskerne danne sig et mere præcist billede af,
hvor patienten er på vej hen. Ud fra farvens udvikling kan personalet på forhånd afkode, om patienten bevæger sig mod en
kritisk tilstand. Projektet, identifikation af højrisikopatienter, er
støttet af Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings-og
innovationsprojekt Patient@home.
Vi arbejder i regi af det velfærdsteknologiske forsknings- og
innovationsprojekt Patient@home på at give kvinderne det
nødvendige værktøj. Det foregår i et tværfagligt samarbejde
mellem sundhedsprofessionelle fra Odense Universitetshospital
OUH, forskere fra Syddansk Universitet, praktiserende læger,
Welfare Tech, virksomheden Mobile Fitness samt ikke mindst
patienter.
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07.04.16

Syddanskforskerparker.dk

Invitation til årets netværksevent i Welfare Tech

05.04.16

Altinget.dk

Digital stavehjælp til plejesektoren

05.04.16

Altinget.dk

22.03.16

TV2Fyn

Fokus på Nordens største velfærdsteknologiske
projekt
Nye behandlinger og opfindelser skal begrænse
indlæggelser

17.03.16

Trendsonline.dk

IoT i sundhedssektoren: Vi må ikke tøve for længe

16.03.16

Magasinetpleje.dk

Nye toner i sundhedsvæsenet

Welfare Tech byder velkommen til tre spændende timer med
fokus på, hvordan du via netværket kan åbne op for nye forretningsmuligheder. Hør også, hvordan andre medlemmer skaber
stærke samarbejdsrelationer.
Virksomheden MV-Nordic har lang erfaring med at levere digitale læse- og skriveværktøjer til uddannelsessystemet, som hjælper børn, unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder.
Det er en kernekompetence, som vi via rådgivning og vejledning
i Patient@home har overført over til sundhedssektoren i form
af et digitalt læse- og skriveværktøj, der retter sig mod kommunikation i sundhedssektoren.
Et nyt hold af debattører vil i den kommende tid sætte fokus på
Nordens største velfærdsteknologiske projekt, Patient@home.
De færre indlæggelser på blandt andet OUH skal ske ved at
opfinde og udvikle helt nye behandlinger og teknologiske løsninger. Og det har Nordens største velfærdsteknologiske projekt Patient@home nu i fire år målrettet arbejdet på.
De mest almindeligt kendte produkter er wearables og fitness
devices, men potentialet er langt større for IoT i sundhedssektoren, forklarer Christian Graversen, adm. Direktør for Welfare
Tech.
”Lyd og Sundhed” sætter særligt fokus på to områder: demens
og psykiatri. Områderne er udpeget på baggrund af en analyse,
som Struer Kommune har foretaget i samarbejde med forsknings- og innovationsprojektet Patient@home. Den viser, at der
er stort potentiale for at bruge musik og lyd i forhold til borgere
med særlige behov. Forskning viser, at musik kan regulere vores
vores sindstilstand og få os til at opfatte vores psykiske og fysiske tilstand på nye måder.
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15.03.16

Aabenraa Ugeavis

De så på den danske model

11.03.16

JydskeVestkysten Aabenraa

Sådan ser den danske model ud

09.03.16

JV.dk

Sådan ser den danske model ud

SOSU Syd har haft besøg af 14 repræsentanter fra sundhedsvæsnet i Singapore. Healthcare Denmark har formidlet besøget,
og formålet var at fremvise den danske model i forhold til velfærdspleje samt vise hvordan fremtidens plejepersonale uddannes. Singapore har en voksende og hastigt aldrende befolkning, og de har derfor interesse i at høre hvordan et stigende
behov for sundhedspleje kan udføres i fremtiden.

Bæredygtig energi
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

26.05.16

RetailNews.dk

Gratis gå-hjem-møde den 15. juni 2016 hos Offshoreenergy.dk.

18.05.16

Metal-Supply.dk

23.05.16

JydskeVestkysten Sønderborg

Gratis gå-hjem-møde den 16. juni 2016 hos Offshoreenergy.dk
Stort testcenter vil lande i Sønderborg om en måned

Få hjælp til at udvikle dine ideer til offshoreløsninger
EU hjælper virksomheder med at udvikle innovative idéer, som
kan sikre ren energi. Kom og hør hvordan du kan få del i nogle af
de over 60 milliarder støttekroner, som er afsat til forskning og
udvikling af innovative løsninger i virksomhederne.
Det er mere end to år siden, at Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen og daværende klima- og energiminister Rasmus Helveg
Petersen medvirkede i et pressemøde, hvor ideen om at bygge et
stort testcenter blev præsenteret. Det såkaldte Green PET Lab
ville koste over 80 millioner kroner og blive verdens første af sin
slags, lød det. Senere blev den forventede investering nedjusteret
til 54 mio. kr., men nu ser projektet endelig ud til at blive realiseret. En udenlandsk investor er ifølge borgmester Erik Lauritzen
klar til at engagere sig.
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27.04.16

RetailNews.dk

Gratis morgenmøde den 12. maj 2016 hos Offshoreenergy.dk

19.04.16

Metal-supply.dk

Gratis morgenmøde den 12. maj 2016 hos Offshoreenergy.dk

14.04.16

Energy-supply.dk

Vil du høre mere om hvorfor patenter er afgørende for din virksomhed?

05.04.16

Energy-Supply.dk

Tilmeld dig til morgenmøde hos Offshoreenergy.dk

14.03.16
23.04.16

Metal-supply.dk
Jv.dk

Kom til morgenmøde hos Offshoreenergy.dk
Olieprisen ventes ikke at ville stige voldsomt

19.04.16

Soefart.dk

Ny energi tilført klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk

07.03.16

I dag.dk

Bestyrelses- og ledelsesrokader uge 9

04.03.16
15.03.16

Energy-supply.dk
Børsen

Nyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgange
Ny dronelov er kun et lille skridt på vejen

08.03.16

Flensborg Avis

Messe New Energy Husum startet in einer Woche

03.03.16

Der Nordschleswiger

Die Energiewende zum Anfassen

Tilmeld dig til morgenmøde hos Offshoreenergy.dk og hør mere
om vigtige grunde til at virksomheder bør fokusere på patenter.

Johannes Kromann Bie, konstitueret direktør for Offshoreenergy.dk, anerkender, at den danske olie- og gasindvinding står over
for store udfordringer. Men han er overbevist om, at sektoren nok
skal komme igennem det.
Mød den nye CEO hos Offshoreeenergy.dk, Glenda Napier – der
har store ambitioner på dansk offshores vegne.

Med en ny dronelov indenfor rækkevidde lægges der op til yderligere udbredelse i brugen af droner, der i dag anvendes blandt
andet i vind-, gas- og olieindustrien. … ”Det er ikke specielt udbredt endnu, men alle, der arbejder med offshore, har det med i
deres overvejelser eller laver forsøg med droner, så det er noget,
vi vil se meget mere af,” siger Hans A. Pedersen, leder af afdelingen for vedvarende energi i Offshoreenergy.dk
Omtale af konference arrangeret af Furgy Clean Innovation
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Oplevelseserhverv
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

26.04.16

Ugeavisen Varde

Svuf-modellen får bølgerne til at rulle lokalt

22.04.16

Ugeavisen.dk

18.04.16

Jydske Vestkysten Tønder

14.04.16

Der Nordschleswiger

13.04.16

Jv.dk

I 2007 var de to mand, nu er de ni, der har skaffet midler til de
nævnte fem kommuner på over 100 millioner kroner til sammen.
Vardes borgmester: Svuf-modellen får bølgerne til En cykelsti fra grænsen til Skagen, Nationalpark Vesterhavet,
at rulle lokalt
Tirpitz Museet, Digital oplevelsesformidling og bogen ” Naturen
til bords” er et par af de projekter, hvor Svuf har skaffet midler, til
idéer, der senere er blevet realiseret.
Kulinarisk aften i Det nye forsamlingshus
”Smagsoplevelser fra marsken, ærlig mad med smag” lyder titlen
på et foredrag af køkkenchef Henning Kohl, Schackenborg SlotsAuf den Geschmack der Marsch kommen
kro, der vil kaste et nyt og spændende lys over et uudtømmeligt
emne. Det sker bl.a. med udgangspunkt i bogen ”Naturen til
Kulinarisk aften i det nye forsamlingshus
bords – en kulinarisk rejse langs vadehavs- og vesterhavskysten”.

13.04.16
07.04.16

Der Nordschleswiger
JydskeVestkysten Billund

Auf den Geschmack der Marsch kommen
Millioner til onlinemagasin

06.04.16

Kolding Ugeavis

Millioner til onlinemagasin

17.03.16

Food-supply.dk

Syddanske fødevarer skal ud på verdens borde

15.03.16

Aabenraa Ugeavis

Nyt projekt skal få eksporten til at blomstre

Organisationen Design2innovate, der har base i Kolding, har netop fået 2,2 millioner kroner til at videreføre onlinemagasinet
Danish. Pengene er kommet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, og pengene skal slå til over de næste fire år.
Der er et uudnyttet potentiale inden for eksport af fødevarer i
Syddanmark. Det nye projekt hedder Spirende Fødevareoplevelser, og det har Udvikling Fyn og Madværket v/VisitVejle som
partnere. De skal fungere som sparringspartnere og forhåbentligt
få virksomhederne i mål med projektet.

Tværgående
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

20.05.16

Radio Als

Vestdanske virksomheder får større springbræt

19.05.16

RegionSyddanmark.dk

10.05.16

Nytomtrekantsområdet.dk

Innovative tanker skal skabe Koldings fremtid

05.05.16

JydskeVestkysten Kolding

Pakhuset klar til business

Fødevarevirksomheden Easyfood fik hul igennem til det vanskelige japanske marked efter vejledning på tværs af regionsgrænsen.
De tre vestdanske regioner vil nu styrke samarbejdet om erhvervsfremme med bl.a. fælles politisk styregruppe og sekretariat.
I august bliver Pakhuset fyldt med virksomheder og studerende,
der har smag for at skabe deres egne forretninger. Design2Innovate får ni pladser, og forskerparken har allerede "godkendt" fire små virksomheder til de godt 20 arbejdspladser.

04.05.16
03.05.16

Jv.dk
Erhversavisen Fyn og Oerne

Pakhus forvandles til iværksætterhus
Webportal vil have fat i 25 kommuner

02.05.16

JydskeVestkysten Sønderborg

Virksomheder kigger på automatisering

27.04.16

Teknisknyt-online.dk

Projektet AutomationsBoost yder robothjælp

21.04.16

Robocluster.dk

Pressemeddelelse: Syddanske virksomheder er
klar til robothjælp

20.04.16

Teknovation.dk

Automations-Boost-projekter fundet

19.04.16

JydskeVestkysten

Robotter skal skabe vækst i Syddanmark

Den fynske virksomhed Processio ApS er i rivende udvikling og
ønsker at skabe yderligere vækst. Målet er inden for en kortere
periode at etablere sig som den førende platform for offentligprivat samarbejde og innovation i Danmark. For at styrke vækststrategien etablerer Processio samtidig en professionel bestyrelse
med Troels Bierman Mortensen, næstformand i Welfare Tech, og
Jytte Reinholdt, direktør hos Fynsk Erhverv, som nye ansigter.
Med 25 mio. kr. fra Syddansk Vækstforum skal AutomationsBoost i samarbejde med innovationsnetværket RoboCluster og
Væksthus Syddanmark stå i spidsen for et projekt, der skal gøre
små og mellemstore virksomheder klogere på – og få dem til at
investere i automatisering og robotter.
Når vi gerne vil beholde produktionsvirksomhederne i regionen,
er det nødvendigt, at virksomhederne fungerer så effektivt som
muligt. Derfor er det helt naturligt, at Syddansk Vækstforum går
ind og støtter den indsats, der gøres for at udbrede automatisering i de syddanske virksomheder.
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29.03.16

Fyens Stifstidende

Stærmose vil helst undvære støtteordning

29.03.16

Fyns Amts Avis

Flere job og mere omsætning

27.03.16

Jyllands-posten

Regional indsats skaber vækst i Syddanmark

17.03.16

Delacourdania.dk

Offentlig Privat Innovation (OPI)

Dansk Industri, DI, har udpeget den fynske erhvervsmand Bo
Stærmose til at sidde med ved bordet, når Vækstforum i Region
Syddanmark sidder og fordeler millionerne til fremme af erhvervslivet, skønt Bo Stærmose helst så støtteordningerne fjernet
Millioner af kroner bliver gennem Syddansk Vækstforum kanaliseret ud til regionens erhvervsliv gennem projekter, der skal være
med til at skabe flere arbejdspladser og større omsætning. –
Resultaterne i rapporten bekræfter os i, at vi går den rigtige vej,
og det også er den vej, vi fortsætter ad i den kommende vækstog udviklingsstrategi, siger Stephanie Lose, der også er formand
for Syddansk Vækstforum.
ELACOUR var for nylig vært for en konference om OPI arrangeret
i samarbejde med Welfare Tech, Region Midtjylland og Konsulenthuset Sussi Bianco.

Grænseoverskridende samarbejde
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

01.05.16

Jyllands-posten

Middelfart i grønt EU-projekt

26.04.16

Erhvervsavisen Fyn

Kickstart til syddanske EU-projekter

EU-projektet INTENSSS-PA er udviklet sammen med EU-konsulent
Thomas Jensen fra Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles. Han
peger på, at projektet i Middelfart Kommune passer godt ind i
EU’s planer for Energiunionen, og projektet er samtidig et godt
eksempel på, at EU er optaget af det lokale niveau i den grønne
omstilling.
EUopSTART er et nyt initiativ under Styrelsen for Forskning og
Innovation, der vil give danske virksomheder og vidensinstitutioner økonomisk hjælp til det indledende arbejde med EUansøgninger.
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26.04.16

Erhvervsavisen Fyn

Fynsk bådserie søsættes med EU-midler

10.04.16

Fyens Stiftstidende

EU’s nåleøje – eneste bevilling givet i Danmark

12.04.16

Erhvervsavisen Fyn

Bruxelles stadig lammet efter terror

29.03.16

Erhvervsavisen Fyn

Nyt partnerskab støtter dansk robotindustri

TUCO MARINE GROUP har netop fået støtte fra EU til at lancere
en serie af lette, hurtige og miljøvenlige erhvervsbåde Virksomheden, der har specialiseret sig i arbejde med kulfiber, forventer
at tredoble omsætningen på to år
-I Det Syddanske EU-Kontor fortsætter vi vores arbejde med at
sikre syddansk synlighed i EU og skaffe syddanske virksomheder
og organisationer projektstøtte og adgang til europæiske partnerskaber. Men det er klart, at de aktuelle omstændigheder fylder en
del i samtalerne over frokosten eller i indledningen ved møder
hernede. Vi håber på, at vores by, Bruxelles, hvor vi arbejder og
lever, hurtigst muligt vender tilbage til den tilstand, der har kendetegnet den
Et nyt europæisk partnerskab skal give danske virksomheder mulighed for at få højt kvalificeret konsulentbistand til arbejde og
udvikling af ny robotteknologi. Det Syddanske EU-Kontor I Bruxelles hjulpet til med selve ansøgningsfasen op til bevillingen af
midler til ROBOTT-NET.

Vækst i yderområderne
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

25.05.16

Fyns Amts Avis

-Nu betaler jeg nogens levebrød

Nicolai Christensen startede sin første virksomhed som 16-årig, gik
konkurs som 19-årig og betaler som 25-årig løn til syv-otte mennesker – han har kontor øverst på fremtidsfabrikken.

12

24.05.16

Erhvervsavisen Fyn

Strømstyrke sætter gang i iværksætteriet

17.05.16

Fyens.dk

Gang i iværksætteri

UgeAvisen Svendborg

’Nyheder’

12.05.16

Radio Diablo

14.05.16

Fyns Amrs Avis

-De er slet ikke så grønne

13.05.16
14.05.16

Mitfyn.dk
Mitfyn.dk

Store og små der matcher

13.05.16

Mitfyn.dk

De små kan fint matche de store

10.05.16
12.05.16

Fyns Amts Avis
Radio diablo

’Nyheder’

10.05.16

JydskeVestkysten

Kampen om udkantsmillionerne fløjtes i gang

09.05.16

Jv.dk

08.05.16

Fyns Amts Avis

Fremtidsfabrikken inviterer

30 sydfynske kreative iværksættere, er lige nu i fuld gang med at
udvikle deres virksomhed i det ni måneder lange kompetenceudviklingsforløb, Strømstyrke, hvor fokus er på innovation, salg, ledelse
og kommunikation. Forløbet er udviklet af Fremtidsfabrikken, som i
samarbejde med andre stærke spillere i Region Syddanmark, har
skabt projektet Medstrøm, der de næste tre år tilbyder forløb som
skal løfte iværksætteriet på alle stadier af rejsen, lige fra den spirende idé, til opstart, udvikling og ekspansion.
Fabrikschef Susanne Aagaard møder ofte både fordomme og uvidenhed om, hvad der egentlig foregår i den hvide bygning – kaldet
Fremtidsfabrikken – med den fantastiske udsigt på Jessens Mole.
Sydfyns Elforsyning har flyttet opgaver fra et københavnsk bureau til
tre små lokale iværksættere. ”Markedsmatch” på Fremtidsfabrikken
gjorde udslaget. Markedsmatch på Fremtidsfabrikken er en styret
minglen mellem udvalgte virksomheder og udvalgte iværksættere,
som kan tænkes at have noget at sige hinanden.
En af Sydfyns vigtigste ressourcer er gode idéer. Og de bliver dyrket
og udviklet på Fremtidsfabrikken i Svendborg. … Det er et tilbud til
kreative iværksættere, som får mulighed for at sparre med hinanden og dele fælles udfordringer og succeser. Det bliver der rig mulighed for i aften på rådhuset i Faaborg, og senere på måneden i
Ringe og Rudkøbing, når Fremtidsfabrikken tager på turné og holder
informationsmøder.
Et af regeringens forsøg på at skabe vækst i yderområderne er med
en såkaldt " målrettet erhvervsindsats".
Indsatsen handler fra regeringens side om en check på 24 millioner
kroner og støtte fra relevante ministerier til lokale tiltag.
23 danske kommuner kvalificerer sig til initiativet ved geografisk at
ligge afskåret fra større byer, have en lav erhvervsindkomst samt at
have tabt arbejdspladser de seneste fire år. I Sydjylland passer det
på tre kommuner: Sønderborg, Aabenraa og Tønder.
Fremtidsfabrikken afholder idecampen Tankestrøm, hvor målet er
at få ideer omsat, så man kan realisere dem.
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30.04.16

Fyns Amts Avis

Havneudviklingsplanen

26.04.16

Ribeesbjerghh.dk

Spændende formiddag om branding

21.04.16

Fredericia Dagblad

Samtalen er kommet på salon

19.04.16

Mitfyn.dk

Kronik

19.04.16

Ugeavisen Svendborg

Workshop giver plads til nye idéer

Fyens.dk

Workshop

Mitsvendborg.dk

Iværksætteri i mormor-gemakkerne

18.04.16

(…) Man må håbe, at Jørgen Lundsgaard selv kan finde rundt i sine
synspunkter omkring havnen, for det er ikke nemt for os andre.
Jørgen Lundsgaard har også flere gange kritiseret den hvide Fremtidsfabrik. Men når Fremtidsfabrikken er hvid, så skyldes det, at et
enigt byråd - med Jørgen Lundsgård stemme - godkendte det.
Ribe Esbjerg HH inviterer i samarbejde med Jobcenter Esbjerg,
Work.live.stay og Esbjerg Erhvervsudvikling til en spændende formiddag om "Employer Branding”.
Folk med mange ord i sig i Svendborg arrangerede Claus Brandstrup
for et år siden den første samtalesalon om fællesskaber i iværksætterhuset Fremtidsfabrikken. Der kom 28. Siden har der været saloner på spillestedet Harders og værtshuset Venbar i samarbejde med
Svendborg Bibliotek.
Formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Henrik
Nielsen (K) er ikke nervøs for, at byggeriet på Krøyers Plads bliver
for dødt: - Det er stadig en mulighed i lokalplanen at sælge stueetagen til erhverv. Men det er et spørgsmål om, hvad markedet kan
bære. Vi har til gengæld kompenseret ved Fremtidsfabrikken 2, lige
ved siden af, hvor der jo kommer masser af erhverv. Så vi skal nok få
masser af liv i området.
For at sikre optimale betingelser, så lukker Fremtidsfabrikken i maj
op for en workshop over to dage, hvor man med sine spirende idéer
kan komme ind i et både kreativt, inspirerende og trygt miljø med
sin idé.
”Der er kage i mormor-gemakkerne“, skrev Mette i iværksætternes
Facebookgruppe. Stedet, som hun henviste til, er et hjørne på fabrikkens 2. sal, der er indrettet med gamle sofaer, træpaller på
væggene, bøger, kitsch og mormor-puder. Stedet oser af hygge og
afslapning og passer dermed ikke helt til det erhvervssted, som
Fremtidsfabrikken er – eller gør det? For i nutidens iværksætterkultur er skillelinjen mellem arbejde og privatliv nærmest visket ud.
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12.04.16

Ugeavisen Svendborg

E-skribent fortæller sin historie

09.04.16

Fyns Amts Avis

Socialt iværksætteri skal bidrage til lokalsamfundene

28.03.16

Fyns Amts Avis

Erhvervslivet i forbifarten

08.03.16

Transporttidende.com

Invest i Danmark sætter jobrekord

03.03.16

Um.dk

Ny rekord: Udenrigsministeriet har trukket 1700
nye jobs til Danmark

03.03.16

Regionmidtjylland.dk

20.03.16

Jydske Vestkysten Sønderborg

Udenlandske investeringer skaber 670 arbejdspladser i Vestdanmark
Aabenraa går målbevidst efter tilflyttere

Jydske Vestkysten Aabenraa
19.03.16

Jv.dk

(…) dag er Maja Rosendal Avnbøg 45 år, bor i Svendborg med sin
kæreste og sine børn og har kontor på Fremtidsfabrikken ved havnen - og så er hun ikke mindst kvinden bag "e-skribenten", hvor hun
som selvstændig finder og formidler historier for både virksomheder
og private.
Odense blev årets iværksætterby i 2015, Fremtidsfabrikken i Svendborg udvider med et nyt hus; der er fremgang i iværksætteriet på
Fyn.
Nicolai Schjødt Christensen fra Horsens er flyttet ind i Fremtidsfabrikken på Jessens Mole, hvor han står fadder til det nye iværksætterselskab Tryk Content, der er sat i verden for at sælge tryksager.
Han er i forvejen ejer af Iværksætterselskabet TrykPrint, der har
adresse i Horsens.
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.

De senere år har Aabenraa Kommune alene og sammen med virksomheder og organisationer sat gang i en række projekter, der skal
skabe vækst og få folk til at flytte til området. Lidt på samme måde
fungerer et projekt, der dækker hele Region Syddanmark. Navnet er
"Work-live-stay", og det retter sig især imod de medarbejdere, der
kommer til landsdelen i forbindelse med udflytningen af statslige
arbejdspladser.
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