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Notat

Bilag 3d - Forslag til synliggørelse af Vækstforums aktiviteter
I forbindelse med handlingsplan 2009-10 foreslås en øget synliggørelse af Vækstforums aktiviteter og af den syddanske region. Dels ved en konference i forbindelse med tilblivelsen af den
nye handlingsplan. Dels ved en række begivenheder, som skal kaste lys på de enkelte indsatsområder.
Konference:
En eventuel konference i forbindelse med handlingsplan 2009-10 foreslås afholdt i oktober,
hvor det første samlede udspil til handlingsplan har været drøftet i Vækstforum, og hvor den
endnu ikke er endeligt godkendt.
Tema:
”Omstilling til højere vækst i den syddanske region”
Formål:
Dialog om og synliggørelse af handlingsplan 2009-10
Målgruppe:
Erhvervsfolk, politikere, repræsentanter for organisationer, uddannelses-og vidensinstitutioner
og andre samarbejdsparter
Program:
- Oplæg om regionens udfordringer på baggrund af Vækstredegørelsen (den brændende
platform)
- Præsentation af overvejelserne i forbindelse med handlingsplan 2009-10 (visionen)
- Hvordan vil parterne bidrage til omstilling af regionen? (forpligtelsen)
Oplæg ved
o en virksomhedsrepræsentant
o en repræsentant for vidensinstitutionerne
o en repræsentant for arbejdstagerne
o en repræsentant for kommunerne
o en repræsentant for regionen
-

Den videre proces

Begivenheder i årets løb:
Der iværksættes løbende begivenheder, som kaster lys på Vækstforums indsatsområder og
den syddanske region.

Fremgangsmåde:
Minimum hver anden måned afholdes en begivenhed, som sætter fokus på et af Vækstforums
indsatsområder. Det sker i samspil med de aktører, der er med til at udmønte initiativerne i
Vækstforums handlingsplan. Sekretariatet koordinerer begivenheden i tæt samarbejde med relevante aktører.
Målgruppe:
Samarbejdsparter, aktører og presse inviteres ind og bidrager til udvikling af projektidéer inden for indsatsområdet. Der deltager repræsentanter fra Vækstforum i hvert arrangement.
Resultat:
Begivenhederne skaber opmærksomhed på de forskellige aktiviteter og styrker i regionen. De
gør Vækstforums initiativer mere nærværende, og de skal samtidigt medvirke til udvikling af
nye, stærke projekter inden for indsatsområdet. Desuden vil begivenhederne synliggøre den
enkelte aktør, som er vært for arrangementet.
Eksempler (foreløbige overvejelser):
Begivenhed
Off-shore
Læringsturisme
Naturparkturisme
Mekatronik
Leg og læring
Velfærds- og sundhedsteknologi
Transport og logistik
Syddansk Designlaboratorier
IT-anvendelse
Dansk-Tysk grænseregion

Indsats
Energi
Udvikle nye tilbud og fokus
på kompetenceudvikling
Sætte fokus på muligheder
med de nye naturparker
Energi
Oplevelsesøkonomi
Det sunde liv

Geografi
Esbjerg
Svendborg

Innovation og teknologi
Innovation og nye læringerformer
Menneskelige ressourcer og
teknologi
Tværgående/ Partnerskabsaftale

Trekantområdet
Kolding

Vadehavet
Sønderborg
Billund
Odense

Odense
Grænselandet

