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Syddanmark - Oplevelseserhverv
Vækstforums forretningsområde oplevelseserhverv indeholder turisme samt design og kreative
erhverv. Turisme er serviceerhverv inden for ferie- og erhvervsturisme, der arbejder med
overnatning, transport, rejse- og turistservice, restauration og oplevelsestilbud. I
forretningsområdet indgår også erhverv, der arbejder med fødevarer som oplevelsesprodukt.
Designsatsningen henvender sig til alle virksomheder, der kan styrke innovations- og
konkurrenceevnen ved at anvende design, mens de kreative erhverv dækker over 11 forskellige
brancher, jf. den gængse definition, herunder virksomheder der udbyder designkompetencer.
Region Syddanmark er den største turismeregion i Danmark målt på antal overnatninger med
internationalt attraktive destinationer, der tiltrækker et stigende antal ferie- og erhvervsturister.
Turismen genererer årligt en omsætning på 18 mia. kr. og jobs til 25.000 personer i Syddanmark,
mens der er omkring 16.000 mennesker beskæftiget inden for kreative erhverv i regionen.
I henhold til kapital er der adgang hertil på området gennem den regionale kapitalfond Welfare
Tech Invest, der yder lån og investerer i virksomheder indenfor velfærdsteknologi energi og design.
Fonden har en kapital på i alt 140 mio. kr. Med henblik på løbende syndikering har fonden et tæt
samarbejde med en lang række andre investorer, som kan være aktuelle for forretningsområdet.
Syddansk Vækstforum har etableret Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation (OPIPulje). OPI-puljen har til formål at understøtte samarbejde om innovation mellem SMV’er og
offentlige parter inden for Region Syddanmarks forretningsområder, herunder oplevelseserhverv.
På turismeområdet er der ydermere den regionale markedsføringsforening Fomars, der
administrerer en pulje til international markedsføring af de syddanske turismedestinationer på
udvalgte markeder.
I Region Syddanmark er der stærke vidensinstitutioner inden for området kreative erhverv og
design, herunder Designskolen i Kolding og Syddansk Universitet. Desuden har Syddansk
Universitet forskning og udbyder uddannelser indenfor turisme.
Der er i Region Syddanmark har etableret en række organisationer, som skal understøtte udvikling
og vækst inden for forretningsområdet oplevelseserhverv. Inden for erhvervsturismen er det
organisationen Inspiring Denmark, som understøtter tiltrækning af internationale konferencer og
kongresser til Syddanmark for at bidrage til vækst i erhvervsturismevirksomhederne. Yderligere er
der etableret fem tværkommunale destinationsorganisationer, der understøtter turismeudviklingen i
samarbejde med det lokale turismeerhverv.
På designområdet koordineres indsatsen af klyngeorganisationen Design2Innovate, som har en
række konkrete tilbud til virksomheder, der arbejder med designanvendelse. Derudover finaniserer
Vækstforum indsatser inden for kreativitet og iværksætteri med Fremtidsfabrikken i Svendborg og
Spinderihallerne i Vejle som vigtige aktører.

