Bilag
Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 31. maj 2016 – 12. september 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 31. maj 2016 – 12. september
2016 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 62
Online: 60
TV-indslag: 5
Radio: 2
Inden for Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsinnovation: 20
Bæredygtig energi: 21
Oplevelseserhverv: 43

Tværgående: 29
Grænseoverskridende samarbejde: 4
Vækst i yderområderne: 12
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Sundheds- og velfærdsinnovation
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar/resume

07.09.16

Medicoteknik

Patient@home leverer den lovede forskning

06.09.16

Midtfyn Posten

Bliv klogere på fremtidens sundhedsvæsen

02.09.16

Altinget.dk

Welfare Tech: Start eksporten hjemmefra

02.09.16

Altinget.dk

Healthcare Denmark: Ambassader opruster på
sundhedsområdet

16.08.16

Erhvervsavisen Fyn

I Syddanmark arbejder en række offentlige og
private aktører sammen om innovative løsninger
til et sundt og aktivt liv for ældre medborgere.
Den indsats er netop blevet blåstemplet af EU
Kommissionen.

16.08.16

Syddanskeforskerparker.dk

Guidede ture i nyeste velfærdsteknologi på
WHINN

Patient@home understøtter udviklingen i sundhedsvæsenet
hen mod flere ambulante behandlinger og udlæggelser til eget
hjem efterfulgt af hjemmemonitoreret behandling, pleje og
rehabilitering.
(…)En væsentlig del af behandlingen af sygdomme vil efter alt at
dømme i fremtiden skulle foregå i patientens eget hjem i stedet
for på et sygehus. Hvordan det skal kunne lykkes, vil lægefaglig
direktør ved OUH Peder Jest, der er leder af projektet Patient@home forklare.
Velfærdsteknologiske virksomheders mulighed for vækst og
eksport starter herhjemme, siger Christian Graversen, direktør i
Welfare Tech.
Flere danske ambassader har ansat en række sundhedseksperter, der kan hjælpe danske virksomheder med eksport af sundheds- og velfærdsløsninger, skriver Hans Erik Henriksen, direktør i Healthcare Denmark.
-EU prioriterer innovation og udvikling, der står på skuldrene af
den viden, vi allerede har. Vi skal derfor ikke opfinde den dybe
tallerken hver gang, men bruge den viden, vi besidder, endnu
bedre. Det skal vi for at få nye idéer til, hvordan vi kan gøre livet
nemmere og bedre for ældre medborgere i fremtiden, siger
Henriette Hansen, EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontor i
Bruxelles.
I forbindelse med WHINN, Week of Health and INNovation,
inviterer WHINN og Welfare Tech på guidede ture blandt de
danske og udenlandske udstillere på WHINN EXHIBITION.
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16.08.16

Altinget.dk

16.08.16

Altinget.dk

24.08.16

Videnskab.dk

15.07.16

Fredericia Dagblad
Vejle Amts Folkeblad

06.07.16

Trendsonline.dk

28.06.16

Gts-net.dk

31.05.16

Syddanskeforskerparker.dk

27.06.16

Jydske Vestkysten

Healthcare Denmark: Stærkt hjemmemarked øger Forudsætningen for stigende eksport af velfærdsteknologi er
eksporten
først og fremmest, at vi skaber et stærkt hjemmemarked, skriver Hans Erik Henriksen, direktør i Healthcare Denmark.
Welfare Tech: Teknologi med internationale
Velfærdsteknologiske virksomheder kan finansiere international
kurver
vækst, hvis vi bliver bedre til at bruge løsningerne fra de mange
offentlige tiltag herhjemme, skriver Christian Graversen, direktør for Welfare Tech.
Hospitalssenge skal rulles hjem i stuerne
Det omfattende danske forskningsprojekt Patient@home, der
blandt andre har Innovationsfonden som investor, er ganske
enkelt nødt til at blive en succes. Hvis sundhedsvæsenet på
nogen måde skal kunne opretholde kvaliteten i fremtiden, er
det bydende nødvendigt med nye idéer, nye teknologiske løsninger og nye arbejdsgange.
Verdensnyhed til blodprøver bestod testen på
I sidste uge bestod ny blodcentrifuge sin første store test hos
Industrivej
HC Smede på Industrivej. Centrifugen har været flere år undervejs, men har været hele sliddet værd.
Verdensnyhed til blodprøver bestod testen på
industrivej
Danske acceleratorer blandt de bedste i Europa
I Acceleraces tre investeringsfonde, Accelerace Invest, Nupark
Accelerace og Welfare Tech Invest, investerer de kun i virksomheder, der har været gennem et Accelerace-forløb og vist en
stejl udviklingskurve, og som er klar til at få tilført ekstra kapital.
Welfare Tech: Ny viden om Japan som eksportet udviklingsprojekt i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk
marked
for Sundheds- og Velfærdsteknologi har Teknologisk Institut i
samarbejde med virksomheden KR Hospitalsudstyr udviklet ny
Gratis temamøde om det japanske marked for
viden om eksport og markedstilpasning til Japan til gavn for alle
sundhed og velfærdsteknologi
medlemmer i netværket. Nu går turen til Tyskland og Storbritannien.
Million til ordblindetræning
Den esbjergensiske virksomhed har udviklet en digital platform
til træning af elever med ordblindhed og får 1,1 millioner kroner
til arbejdet fra Syddansk Vækstforum.

3

27.06.16

Fyens Stiftidende

Spørgeguide hjælper ledige i job

26.06.16

Mitfyn.dk

Come-Back og Inducas

07.06.16

Altinget.dk

Er drømmen om velfærdsteknologiske kassesuccesser en utopi?

01.06.15

Medicoteknik

- Det giver noget på fagligheden at være med i et
forskningsprojekt

21.06.16

Altinget.dk

02.06.16

Altinget.dk

Dansk sundhedsvæsen vækker international interesse
Bents demensstole sælger næsten sig selv

01.06.16

Medicoteknik

Dansk demens-løsning får international opmærksomhed

Et nyt screeningsystem fra firmaet Come-Back, som for tiden er
ved at flytte ind i lokaler i Odense, har netop fået 1,5 millioner
kroner i støtte til et Offentligt Privat Innovationsprojekt (OPI)
gennem Syddansk Vækstforum.
Firmaet har udviklet screeningsystemet Inducas Kontanthjælp,
som skal bringe borgerne hurtigere ud af kontanthjælp og tilbage i job eller i gang med en uddannelse.
I erhvervsklyngen Welfare Tech er direktør Christian Graversen
ikke bly for at rose en virksomhed som Linak, som med sine 109
år på bagen ikke kan beskyldes for at være ny, men som har
succes med eksport af hjælpemidler.
Sonny Meyer, der er specialestuderende på Sundhedsteknologi
på Aalborg universitet, og Mathias Brønd Sørensen, der går på
ottende semester på samme uddannelse, hjælper med at udvikle et beslutningsstøtteværktøj målrettet hjertepatienter i samarbejde med bl.a. Patient@home.
Det danske sundhedsvæsen har vakt international interesse,
skriver Hans Erik Henriksen, direktør i Healthcare Denmark.
Bent Bonde i en af hans egne massagestole under et salgsfremstød i Belgien. … Dele af Altingets udgifter til rejsen er betalt af
Healthcare Denmark.
To danske virksomheder har nyudviklet løsningen IntelligentLIFE, som vil vende op og ned på hverdagen for borgere med
demens og deres pårørende både i Danmark og på en række
udenlandske markeder. Det er virksomhederne ANYgroup ApS
og Life-Partners A/S, der står for henholdsvis sensorer og softwaren. De blev opmærksomme på hinandens teknologier via
deres medlemskab af Welfare Tech

Bæredygtig energi
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

09.09.16

Offshoreenrgy.dk

Great port conference in Belgium

09.09.16

Mmf.dk

Offshoreklynger skaber innovation og værdi

07.09.16

RegionMidtjylland.dk

Nyt samarbejde skal øge fjernvarme-eksport

06.09.16

Soefart.dk

Offshore-klyngen vil samarbejde om nye løsninger

24.08.16

Sønderborgnyt.dk

Scale-Up Denmark laver et accelleratormiljø i det
syddanske

Radio Als

Vækstrådet skal skabe acceleratormiljø

Offshoreenergy.dk participated in an insightful conference in
Oostende, Belgium focused on offshore wind ports and the logistics that surround them.
Innovationsnetværk og vidensamarbejde i offshorebranchen skal
skabe nye løsninger og samtidig reducere omkostningerne. Offshoreenergy.dks nye direktør Glenda Napier går målrettet efter at
styrke klyngesamarbejdet i branchen.
Et nyt samarbejde skal sætte skub i salget af danske fjernvarmeløsninger til bl.a. EU, USA og Kina. Bag samarbejdet står Region
Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland samt organisationerne
State of Green, Grøn Energi, DBDH og CLEAN.
Partnerskaber om innovative løsninger til gavn for hele industrien
skal fremmes i dansk offshore
- Vi skal genopfinde os selv for at sikre fremtiden for offshore.
Så skarpt skitserede Anders Eldrup, formand for Offshoreenergy.dk, opgaven for den danske offshore-klynge, da han torsdag i
Esbjerg bød velkommen til årsmøde for medlemmerne af Offshoreenergy.dk.
Som en del af det tværregionale initiativ Scale-Up Denmark har et
konsortium bestående af SE Next Step, Insero, CLEAN, Accelerace
og Sønderborg Vækstråd vundet udbuddet på at skabe et acceleratormiljø for Energieffektive Teknologier i Syddanmark.

23.08.16

Danskenergi.dk

23.08.16

Sydenergi.dk
Jv.dk

Scale-Up Denmark etablerer acceleratormiljø i
Syddanmark for energieffektive teknologier
Nyt offshore-projekt skal skabe 100 nye job

Offshoreenergy.dk’s administrerende direktør, Glenda Napier,
repræsenterer således de store og etablerede virksomheder,
hvoraf en række forventes at indgå som fageksperter og mentorer. Det første hold på ti virksomheder i Scale-Up Center Offshore
indleder programforløbet fra begyndelsen af januar 2017.
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23.08.16

Building-supply.dk

Hvordan kan vi få mest ud af byggeaffaldet fra
nedrevede bygninger?

22.08.16

Energy-supply.dk

18.08.16
06.08.16

ElectronikSupply.dk
Jv.dk

Gratis gå-hjem-møde med fokus på den nye
danske offshore lovgivning.

04.08.16

Jernindustri.dk

Åben innovation i offshoreindustrien

03.08.16

Energy-supply.dk

GRATIS gå-hjem-møde hos Offshoreenergy.dk

25.07.16
14.07.16

RetailNews.dk
Jydske Vestkysten

Gå-hjem-møde den 23.08.2016 hos Offshoreenergy.dk
Taiwan skal lære af Esbjerg og Danmark

08.07.16

Energy-supply.dk

01.07.16

Altinget.dk

20.06.16

TV2Syd

07.06.16

Børsen

Olieindustrien leverer sorte tal trods krise

Bølgekraft kan dække 15 procent af Danmarks
energiforbrug
Big Data bliver håndgribeligt for dansk erhvervsliv
Gigantisk robot gør det sjovere at slå græs på golfbaner
Målet er Silicon Valley i Esbjerg

Hvordan kan vi få mest ud af byggeaffaldet fra en nedrevet kaserne i Kolding, en nedrevet børnehave i Faxe og 15.000 ton ren
beton fra ARC? CLEAN er Danmarks grønne energi- og miljøklynge,
der gennem projekter og samarbejder skaber grøn vækst og innovation. CLEAN udviklingsprojektet, som pt. ligger i udbud, omfatter de 3 ovennævnte projekter.
Kom og få et overblik over de nye og ændrede lovgivningsmæssige
faktorer samt deres betydning.
- Desværre er omkostningsreduktionerne endnu ikke fundet ved
innovation og nye løsning, men der er klart en voksende erkendelse af den nødvendighed, siger Johannes Bie Kromann, direktør for
olie- og gasdivisionen i klyngeorganisationen, Offshoreenergy.dk.
Hvordan bliver offshore-industrien bedre til at benytte sig af åben
innovation? Det er en af de centrale spørgsmål på Offshoreenergy.dks årsmøde i Esbjerg 1. september.
Vi sætter fokus på, hvordan man kan optimere vedligehold og
derved mindske udgifterne offshore.

En delegation fra Taiwan er i disse dage blandt andet i Esbjerg,
hvor de skal se på, hvordan de kan bruge danske erfaringer og
viden med vindenergi.
Bølgeenergianlæg langt fra land, offshore-vind og videndeling er
afgørende for bølgeenergiens fremtid i Danmark.
Projektet er drevet af partnerne Alexandra Instituttet, CLEAN, DTU
og Teknologisk Institut.
Projektet med at udvikle maskinen er blandt andet støttet af Erhvervsstyrelsen, Syddansk Vækstforum og EU.
Offshoreenergy.dk’s nye direktør Glenda Napier vil tvinge klyngens medlemmer til at samarbejde om innovation .
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Oplevelseserhverv
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

30.08.16

Lokalavisen Kolding

Flest turister overnatter i Syddanmark

24.08.16

Lokalavisen vejle

23.08.16

Tv Syd

Turismen boomer i Sydjylland

Region Syddanmark er den region i Danmark, der har flest turistovernatninger. Det skyldes ikke mindst Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (Fomars). Regionsrådet har
netop bevilget otte mio. kr. til fortsættelse af indsatsen.

Nytomsydjylland.dk

Otte mio. kr. til syddansk turismesucces

RegionSyddanmark.dk
Foodwire.dk

Nyt ansigt i fødevareklyngen

Flensborg Avis

Ny projektkonsulent hos Væksthus Syddanmark

11.08.16

Food-supply.dk

Ny projektkonsulent i Syddansk Fødevareklynge

10.08.16

Mitfyn.dk
Ouh.dk

Nyt job
Odense Universitetshospital har vundet endnu en
stor international kongres til Odense.

29.07.16

Fyens Stiftidende

500 hjernelæger til byen

26.07.16
12.08.16

TV2Fyn
Jydske Vestkysten

Fire års kamp: Nu kommer 500 forskere til Odense
Regionen vil give otte mio. til turist-kampagne
Turist-vækst: På trods af kritik fra eksperter og politikere indstiller
forretningsudvalget nu, at Region Syddanmark støtter turistforeningen Fomars med yderligere otte millioner kroner, hvoraf
størstedelen går til markedsføring af Legoland Billund Resort.

22.08.16
12.08.16

Rasmus Fredslund (39) er ansat som ny projektkonsulent i virksomhedsnetværket Syddansk Fødevareklynge hos Væksthus
Syddanmark.

- Som forskere behøver vi ikke at finde den dybe tallerken. Inspiring Denmark sidder med alle redskaber og en ekspertise, som
gør, at vi kan rykke hurtigt, siger Bjarne Winther Kristensen.
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11.08.16

Jv.dk

Regionen vil give otte millioner til tvivlsom turistkampagne

30.07.16

Jydske Vestkysten

Ekstra bevilling til Fomars

21.07.16

Jydske Vestkysten

Politikere støtter fortsat omstridt bevilling

14.07.16

Jydske Vestkysten

Ekspert: Politikere bør genoverveje tilskud
Små partier siger nej til omdiskuteret millionbevilling
S og V står ved indskydelse

Jydske Vestkysten Haderslev
13.07.16

12.07.16

Vejle Amts Folkeblad

Omstridt millionbevilling splitter regionsrådet

Horsens Folkeblad

Regionen vil stille større krav efter Legoland-sag

Jv.dk

Legoland Billund Resort scorer skattekroner

Jydske Vestkysten

Ekspert: Skal det offentlige betale markedsføring
for store virksomheder?

Jydske Vestkysten Sønderborg

Regionen betaler millioner til Legoland Billund
Resort

Jydske Vestkysten

Regionen vil stille større krav til kampagnebredden

Stephanie Lose (V), formand for Regionsrådet og Syddansk
Vækstforum, erkender, at det er vanskeligt at efterprøve, om de
kampagner Fomars modtager støttekroner til rent faktisk har den
effekt, som Fomars påstår.

8

11.07.16

10.07.16

Der Nordschleswiger

Zweifel an Investitionen in Touristenverein Fomars

Mitfyn.dk

Legoland og Lalandia fører kampagne for skattekroner

Fyns Amts Avis

Millioner i tilskud på tvivlsomt grundlag

Fyens.dk

Syddansk turistforening fik millioner i tilskud på
tvivlsomt grundlag

Jydske Vestkysten

Million-støtte til turistforening møder hård kritik
Regionsrådsformand Lose forsvarer million-støtte:
Ingen modeller er perfekte
- Hvordan kan en krone vokse til 36 kroner?
Politikere giver millioner væk på tvivlsomt grundlag

09.07.16

Jv.dk

Borgmester: Vi skal have tillid til tallene

09.07.16

Jydske Vestkysten

Social- demokrat vil kigge evaluering efter

29.06.16

Odense Lokalavis

Forskere sætter fokus på fakta om korstog

23.06.16

Horesta.dk

Region Syddanmark investerer i turismen

08.06.16

JydskeVestkysten Sønderborg

07.06.16

Jv.dk

Tilfældigt møde førte til spændende forskningsprojekt

Undervejs i tilrettelægningen af konferencen har arrangørerne
fået bistand fra Inspiring Denmark.
Region Syddanmark har bevilget 8 millioner kr. til støtte af projekter, der markedsfører Syddanmark som feriedestination i udlandet. Støtten sker med henblik på at skabe vækst og beskæftigelse i erhvervet. Pengene bevilges til Fomars.
Inspiring Denmark har 80 ambassadører, og for et par år siden var
ambassadørerne samlet til træf på Kunstmuseet Trapholt i Kolding.

Buffet betød forskning til fordel for patienter
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05.06.16

Fyens Stiftstidende

Direktør vil trække flere kongresser til

03.06.16

Fredericia dagsblad

Direktør vil trække flere kongresser til Syddanmark

31.05.16
01.06.16

Jv.dk
Fyns Amts Avis

Grete er ny formand
Tre Meninger

Grete Højgaard, direktør for Messe C i Fredericia, vil som ny bestyrelsesformand for Inspiring Denmark gerne være med til at
tiltrække flere kongresser inden for erhvervslivet.

Grete Højgaard, formand for Inspiring Denmark og direktør for
Messe C i Fredericia: -Vi ved, at erhvervsturister forbruger meget
under sådan en event, og samtidig er det også markedsføring af
byen – man tiltrækker folk inden for et af de områder, der rykker
allermest i verden lige nu.
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Tværgående
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

06.09.16

Midtjysk Ugeavis

Billund flytter til København for en dag

JydskeVestkysten Billund

Billund skal sælge sig selv

04.09.16

Tv syd

Regionen tog på charmeoffensiv i København

- Vi bliver nødt til at prøve noget nyt og komme over på deres
banehalvdel og vise, at vi vil dem, siger Camilla Høholt Smith,
direktør i Work-Live-Stay, der står for arrangementet og arbejder
for at tiltrække og modtage kvalificeret arbejdskraft til regionen.

02.09.16

Jv.dk

Billund skal sælge sig selv i København

01.09.16

JydskeVestkysten

Syddanske firmaer jagter københavnere

31.08.16

Jv.dk

Syddanskere vil charmere københavnere

24.08.16

RUC.dk

Jobfair: Vi flytter Syddanmark til København for
en dag!

23.08.16

Hod.dk

05.09.16

Idag.dk

02.09.16

Tv2 Fyn

04.09.16

Multidata.dk

Karrieredag for dig og din familie
Fælles jobbank skal skaffe hårdt tiltrængt
arbejdskraft
Robot-jobs: 800 stillinger skal besættes de næste
par år
Øje for mulighederne når virksomheden skal
vækste

Robot-branchen i Odense forventer kraftig vækst i de kommende
år. Jobmessen holdes hos Djøf i Gothersgade og er arrangeret af
den syddanske organisation work-live-stay, som har til formål at
tiltrække og fastholde talentfulde kandidater til syddanske
vækstvirksomheder.
(…)til de mindre projekter hører eksempelvis ’Strategisk Kompetenceudvikling’, som køres af Væksthus Sydjylland og har til formål at uddanne og opkvalificere 190 ejere, ledere og medarbejdere i mindst 50 virksomheder i Region Syddanmark.
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25.08.16

JydskeVestkysten Kolding

Kolding får tingene til at ske

24.08.16

Kolding Ugeavis

Design to Innovation får ny bestyrelse

21.08.16

JydskeVestkysten Kolding

I fokus

19.08.16
23.08.16

Jv.dk
Træ og møbelindustri

D2i – Design to innovate får ny bestyrelse
Flere praktikpladser til EUX-studerende

30.06.16

Jern og Maskineindustrien

Vil finde 460 nye EUX-praktikpladser

21.06.16

Ugeavisen Varde

Penge skal skaffe fokus på EUX-uddannelse

15.06.16

Odense.lokalavisen.dk

Vækstforum afsætter millioner til at skaffe flere
praktikpladser

Licitationen – Byggeriets Dagblad

Fredag er der officiel åbning af Pakhuset. ”(…) – Vi får aftalt ting,
der kunne tage måneder. Nu ordner vi det bare, når vi spiser
frokost”, siger Thit Juul Madsen, der er direktør i Design to Innovate, der er etableret af Region Syddanmark med det formål at
skabe vækst gennem design.
Design to lnnovate i Kolding har fået en ny bestyrelse. Formanden er stadig Ulrik Gernow, der i sit daglige virke er Senior Vice
President i Lego Gruppens Udviklingsafdelingen.

Flere praktikpladser og flere studerende på uddannelsen er målet
med den pose penge, som Syddansk Vækstforum vil bruge på nyt
projekt.

Projekt vil skaffe praktikpladser
Jydske Vestkysten
Mitfyn.dk

EUXstuderende får flere praktikpladser
Vi kan sammen skabe nye job og vækst

05.07.16

Lokalavisen Vejle

Sammen om nye job Det betaler sig for virksomhederne at bruge tid på at blive klogere.
Samarbejde om fødevareerhverv

29.06.18

Regionssyddanmark.dk

11.07.2016
06.07.16

Regionen indgår aftale med Trekantområdet om
at forstå fødevareerhvervet

Nye tal viser, at de regionale erhvervsindsatser skaber målbare
positive effekter.

Kommunerne i Trekantområdet har efter finanskrisen haft større
vækst i antallet af arbejdspladser i fødevareerhvervet end landsgennemsnittet. En aftale med Syddansk Vækstforum skal hjælpe
med at afdække fødevareerhvervets styrkepositioner i Trekantområdet og skaffe faglært arbejdsarbejdskraft.
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04.07.16

Fyens Stiftidende

-De er klogere i det private erhvervsliv

01.07.16

Jydske Vestkysten

Otte andre sager under mistanke

29.06.16

Fyns Amts Avis

Syddanske virksomheder er fleksible

10.06.16

Djøfbladet

Erhvervsfællesskaber hitter

-I de samarbejder, vi har haft, har jeg oplevet SDU som åbent og
parat til at gå nye veje. Vi har blandt andet i fem år samarbejdet i
innovationsnetværket Design2-innovate, hvor mere end 500
virksomheder har deltaget i projekter, der handlede om at bruge
design som løftestang for innovation.
Otte projekter, hvor Erhvervsakademi Sydvest har deltaget, skal
gennemgås, efter at styrelse ikke har modtaget dokumentation
for timeforbrug. Alle otte projekter, som har modtaget støtte fra
EU gennem Erhvervsstyrelsen, er indstillet til støtte af Syddansk
Vækstforum.
Indsigt Work Live Stay er en forening, der arbejder for at skabe
bedre vækstbetingelser i Syddanmark, blandt andet ved at tiltrække højtkvalificerede medarbejdere.
Blandt de nye klynger er fx Biocluster. Dk, Innovationsnetværk
Femern Bælt og Syddansk Fødevareklynge. I de danske klynger og
netværk under Cluster Excellence Denmarks paraply er antallet af
virksomheder nu oppe på cirka 13.000, og to tredjedele af medlemmerne er SMV’er.

Grænseoverskridende samarbejde
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

30.08.16

Erhvervsavisen Fyn

Syddansk design på Europakortet

I det nye EU-projekt EmpInno skal de syddanske designkompetencer deles med resten af Europa. Fra Syddanmark er designklyngen
D2i – Design to innovate og Det Syddanske EU-Kontor projektpartnere
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30.08.16

Erhvervsavisen Fyn

Flere EU-penge til sMV-ere

14.07.16

Ouh.dk

Netværk på kryds og tværs

27.06.16

Flensborg Avis

Teknologi skal gøre livet lettere for demente og
deres pårørende

Europa-Kommissionen har hævet 2017-budgettet for SMVinstrumentet med 51,6 millioner euro. De ekstra midler til programmet skal bruges til at øge virksomhedernes arbejde med
innovation i 2017. I Det Syddanske EU-Kontor er der et team for
Erhverv og Innovation, der dagligt rådgiver syddanske virksomheder i arbejdet med EU.
Forskerne har blandt andet mødt medarbejdere fra SDU-s International Staff Office og direktør Camilla Høholt Smith fra foreningen Work-Live-Stay i Vejle. De gennemgik en række af tilbud, der
skal bringe både forskere og deres familier sikkert over de første
hurdler med alt fra arbejdstilladelser, visum og nem-ID til bolig og
integration af familiemedlemmer.
DEMANTEC Interreg og Syddansk Vækstforum giver penge til at
binde kompetencer nord og syd for grænsen sammen. Et visionært dansk-tysk samarbejde skal sikre bedre pleje og omsorg for
demente og deres pårørende.

Vækst i yderområderne
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

17.08.16

Radio Diablo

Nyheder

16.08.16

Fyens.dk

Svendborg: Sydfyn er en hyppigt benyttet location
til optagelser af både film og tv.

Fremtidsfabrikken i Svendborg inviterer endnu engang inden for
til et nyt stort event, der får idéer og netværk til at blomstre.
I år byder Svend, Danmarks film- og kulturdage, på eksklusive
oplevelser on location, I Svendborg kan publikum sanse fremtidens mad med både øjne og smagsløg, når Fremtidsfabrikken
lægger hus til journalist og producent Flemming Helsteds præsentation af AG2020 - om fremtidens udfordringer for den europæiske fødevareproduktion.

Ugeavisen Svendborg
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02.07.16

Fyns Amts avis

Stopper som elfærge-projektleder

Fyens Stiftidende

Projektleder for el-færge stopper

Fyens.dk
21.06.16

Ugeavisen Svendborg

Projektkoordinator: Forlader elfærge-projekt på
Ærø
Svendborg laver endnu et iværksætterhus

07.06.16

Ugeavisen Svendborg

Million minus på Fremtidsfabrikken

05.06.16

Fyns Amts Avis

Iværksætterhus på gyngende grund

02.06.16

Fyens Stiftstidende

Millionminus på Fremtidsfabrikken

Fyns Amts Avis

Underskud på deltidspladserne
Kritik: Det er unfair konkurrence

31.05.16

Ugeavisen Øboen

-Iværksættere, kom bare...

Efter et år som projektkoordinator for el-færgeprojektet E-ferry
har Thomas Bay Estrup sagt sin stilling op for at blive fundraiser på
DTU Elektro, Institut for Elektroteknologi

I Svendborg er de i fuld gang med at lægge an til en Fremtidsfabrik
nummer to.
UNDERSKUD: Fremtidsfabrikken skal økonomisk kunne løbe rundt
af sig selv efter tre år, men halvvejs i opstartsperioden regner man
med større underskud end budgetteret. Svendborg Kommune kan
ende med at betale.
Budgettet i Fremtidsfabrikken i Svendborg er skredet, og kommunen kan ende med at betale regningen. Særligt udlejning af deltidspladser og møde-og konferencelokaler har slået fejl. Private
udbydere af kontorlokaler til selvstændige mener, det er unfair,
hvis kommunen holder hånden under Fremtidsfabrikken, der
ellers økonomisk skulle hvile i sig selv.
-I erhvervs-og turistforeningen har vi en rammeaftale om at udføre erhvervsservice for blandt andet iværksættere. Og vi samarbejder med Væksthus Syddanmark og Fremtidsfabrikken.
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