Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 13. september 2016 – 27. oktober 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 13. september 2016 – 27. oktober
2016 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 28
Online: 35
TV-indslag: 1
Radio: 1
Inden for Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsinnovation: 16
Bæredygtig energi: 31
Oplevelseserhverv: 1

Tværgående: 9
Grænseoverskridende samarbejde: 3
Vækst i yderområderne: 6
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Sundheds- og velfærdsinnovation
Dato

Medie

Overskrift

25.10.16

Altinget.dk

Welfare Tech: Drop semantik og fokuser på nytte
for mennesker

14.10.16

Udbudsportalen.dk

12.10.16

CEDI.dk

11.10.16
09.10.16

Erhvervsstyrelsen.dk
Børsen.dk

22.09.16

Børsen

Kommentar

DEBAT: Vi skal holde fokus på nyttiggørelsen af teknologi, der
øger livskvalitet og effektivitet i samfundet, frem for semantiske
ordlege med begreber, skriver Christian Graversen, direktør i
Welfare Tech.
Konference om innovation i udbud nye veje til salg Welfare Tech, Erhvervsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerog effektive partnerskaber
styrelsen inviterer til konferencen: Innovation i udbud nye veje
til salg og effektive partnerskaber den 1. december 2016 fra kl.
Konference om innovation i udbud
10.00-15.30 på First Grand Hotel i Odense. Arrangementet er
gratis.
Invitation: Konference om innovation i udbud
Danske gyngestole kan skabe tysk eksporteventyr Nøglen til Nordtyskland blev fundet via det dansk-tyske projekt
Demantec i samarbejde med brancheklyngen, Welfare Tech. …
Plejevirksomhed skifter strategi: Tyskland skal
direktør i sundhedsklyngen Welfare Tech, Christian Graversen,
fordoble salget
ser et stort potentiale, blandt andet fordi gyngestolene er et
enkelt produkt, der fungerer straks, og fordi Wellness Nordic
har en tysktalende salgsansvarlig.
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02.10.16

Fyens.dk

Whinn – 4.-6. oktober i Odense

01.10.16

Mitfyn.dk

Målet er mindst to nye virksomheder

27.09.16

Fyens Stiftstidende

Et smørhul for velfærdsteknologi

Fyens Stiftstidende

Håber på gevinst for klyngen

Erhvervsavisen Fyn

Konference i Odense: Bliv skarp på sund aldring

13.09.16

Omdrejningspunktet er velfærdsteknologi inden for sundhed og
innovation. Der forventes ca. 1.000 deltagere fra ind- og udland
– bl.a. virksomhedsledere, politikere, iværksættere. Whinn blev
første gang holdt i Odense sidste år.
Festivalen er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune, erhvervsklyngen Welfare Tech, Syddansk Universitet, OUH, Forskerparken, Healthcare Denmark og Inspiring
Denmark.
For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge
Welfare Tech, Christian Graversen, er det et vigtigt mål med
engagementet i vidensfestivalen Whinn at få skabt nye arbejdspladser og få øget omsætningen i et velfærdsteknologisk marked, der udvikler sig meget hurtigt i disse år.

02.10.16

Fyens Stiftstidende

Iværksættere får råd og gode idéer fra Silicon
Valley

Mitfyn.dk
27.09.16

Fyens Stifstidende

En hjælper lige ved hånden

Det Syddanske EU-Kontor er med til at arrangere konferencen
om sund og aktiv aldring, hvor du blandt andre kan møde Allan
Nordby Ottesen, EU-konsulent i Det Syddanske EU-Kontors
team for Sundhed & Velfærd.
Den amerikanske iværksætter-ekspert Shomit Ghose fra Silicon
Valley sidder i panelet, når en række iværksættere tirsdag præsenterer deres idé på vidensfestivalen Whinn i Odense Congress
Center.
For at hjælpe demente og hjerneskadede til en mere struktureret og selvhjulpen hverdag har det fynske firma Tele Call udviklet en lille hjælper, som de altid kan have ved hånden. Tele Call
har fået hjælp i hele udviklingsprocessen af Teknologisk Institut,
CoLab og Region Syddanmark samt kommuner.
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15.09.16

Fyns Amts Avis

Bliv klog på fremtidens sundhedsvæsen

14.09.16

Fyens.dk

Topfolk fortæller: Bliv klogere på fremtidens
sundhedsvæsen

Ældrerådet i Faaborg-Midtfyn arrangerer i samarbejde med
politikerne i Socialudvalget en informationsdag om fremtidens
sundhedsvæsen. 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.

Bæredygtig energi
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

25.10.16

Mmf.dk

210 millioner skal støtte fremtidens energiteknologier

12.10.16

Efkm.dk

24.10.16

Energy-supply.dk

210 mio. kr. skal støtte morgendagens energiteknologier
Kollektiv jordvarme på vej i olie-landsby

21.10.16

JydskeVestkysten

Støtte til test af jordvarme

Virksomheder som H2LOGIC i Herning og CLEAN i Sønderborg har
sammen med 47 andre virksomheder netop fået tilsagn om støtte
fra EUDP til at udvikle og markedsmodne deres energiteknologier.
Hertil kommer støtte til de forskningsinstitutioner, som samarbejder med virksomhederne.
Søren Andersen fra Vorbasse, der gennem flere år har solgt jordvarmepumper, har fået 1,1 millioner kroner i støtte fra Syddansk
Vækstforum til et nyt projekt.

Danskfjernvarme.dk

Minifjernvarmenet på vej til landsbyer

JydskeVestkysten Billund

Nyt projekt skal gøre jordvarme billigere
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14.10.16

JydskeVestkysten Sønderborg

Virksomheder opfinder i fællesskab

11.10.16

Ugeavisen Sønderborg

Virksomheder opfinder sammen

06.10.16

Nordschleswiger.dk

Energiesparen mit dem Internet als Partner

11.10.16

Offshorecenter.dk

Klyngenetværket skaber innovation og værdi

06.10.16

Elfokus.dk

Usædvanligt partnerskab bag energibesparelse

28.09.16

Energy-supply.dk

Fire energiselskaber i usædvanligt partnerskab

26.09.16

Mitfyn.dk

Effektiv Energi

Fyns Amts Avis

Succesrig jagt på energispild

Fyens Stiftstidende

Energispild får én på nakken

EnergiFyn.dk

Gratis Energitjek af din virksomhed

Fyns Amts Avis

100.000kr til bundlinjen

Mitfyn.dk

Fynsk samarbejde: Sparer millioner og giver
håndværkere arbejde

Fire Sønderborg-virksomheder er gået sammen i et innovationsprojekt, der skal gøre det nemmere for forbrugere at styre for
eksempel belysning, ventilation og gulvvarme via internettet. I
projektet deltager også SDU, energiklyngen Clean og Sønderborg
Vækstråd. I fællesskab bruger de digitaliseringsteknologier knyttet
til ” Internet of Things” – forstået som alle de ting, der kan forsynes med og styres via en internetadgang – til at udvikle og afprøve
et koncept til energieffektiv og samlet styring af belysning, ventilation og gulvvarme.
”Vi skal skabe det match, som gør en forskel og skaber værdi for
de store virksomheder, så de får en innovationskraft, de ellers ikke
ville få”. I det seneste nummer af Maskinmesteren fortæller Offshoreenergy.dk ’s CEO Glenda Napier blandt andet om klyngenetværkets vigtige opgave med at matche små, innovative virksomheder med branchens store aktører.
Effektiv Energi er udløber af et EU-projekt, der viste sig så effektivt, at det blev omsat til et partnerskab, som ifølge Udvikling Fyn
er det første af sin slags i den danske energisektor. Effektiv Energi
er et partnerskab mellem energiselskaberne Energi Fyn, Nature
Energy, Fjernvarme Fyn og SEF A/S samt 11 håndværkere og leverandører af teknologi.
-Det er rigtig mange penge, og dem kan vi bruge mange andre
steder – de kan for eksempel være med til at fastholde en medarbejder, siger Carl Due, J. Chr. Juhls Fiskeeksport i Kerteminde.
Virksomheden, som har 25 ansatte, er et af de steder, som energirådgiver Palle Mathiasen har besøgt, siden Effektiv Energi startede
ved årsskiftet.
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06.10.16

Nordvestnyt Kalundborg

Netværk skal få Kriegers Flak til at snurre

20.09.16

Offshorecenter.dk

Kriegers Flak taking shape

03.10.16

Energy-Supply.dk

Gratis gå-hjem-møde – Har Big Data muligheder
for offshorebranchen?

23.09.16

I dag.dk

29.09.16

Offshorecenter.dk

Gratis gå-hjem-møde den 13.10.2016 hos Offshoreenergy.dk
Harvesting offshore wind in Boston

20.09.16
23.09.16

MaritimeDanmark.dk

Offshore wind opportunities in Boston
Taiwan-delegation ser på dansk havvind

20.09.16

Teknik og Miljø

Grøn omstilling kræver samarbejde

“The 96 participants enjoyed a fruitful and well-planned seminar
with relevant topics. They then elected seven members to a
committee that will lead the supplier business network in preparation to serve the winning consortia taking part in further development of the wind farm and the subsequent O&M phase,- says
Hans A. Pedersen, Director of Renewables Offshorenergy.dk.
Hvordan kan dine egne data sættes i spil til den næste innovative
løsning? Bliv klogere på hvordan Big Data kan hjælpe netop din
organisation. Den 13. oktober kl.14.00 til 16.00 hos Offshoreenergy.dk, Dokvej 3, 6700 Esbjerg afholdes det næste gå-hjem-møde
med fokus på Big Data.
“It-s still early days in the American offshore wind industry but the
potential is definitely there,- says Mikkel Juul, Head of Internationalization at Offshoreenergy.dk.
For anden gang modtog Offshoreenergy.dk en delegation fra Taiwan, som er interesseret i at øge samarbejdet mellem den danske
offshore vind-hub og Taiwan. Det er Offshoreenergy.dk, der har
igangsat samarbejdet mellem Taiwan og Danmark.
STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING Effektiv grøn omstilling kræver, at kommuner og regioner er med i den strategiske energiplanlægning (SEP). Det fremgår af evalueringen af 14 projekter, der
samlet har modtaget støtte på 25 mio. kr. fra Energiaftalens SEPpulje.
På Ærø har partnerskabet arbejdet med transport via elfærger.
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20.09.16

Offshorecenter.dk

Strong commitment at Annual Meeting

19.09.16

Offshorecenter.dk

Ole Hansen, Maersk Oil – Annual Meeting

15.09.16

Jv.dk

20.09.16

Offshorecenter.dk

14.09.16

Ugeavisen Esbjerg

Offshoreenergy.dk-s Annual Meeting 2016 focused on promoting
partnerships and innovative solutions to benefit the entire offshore industry.

Maersk Oil har sat sig i spidsen for et historisk samarbejde. Et
samarbejde, som er livsvigtigt for at sikre fremtiden, mente flere
Krisen i olieindustrien får branchen til at genopfin- på Offshoreenergy.dk’s årsmøde forleden. Krisen i olieindustrien
de sig selv
har sat skub i arbejdet med at nedbringe omkostningerne, og for
første gang har branchens væsentligste operatør, Maersk Oil, sat
sig i spidsen for et nyt og tættere samarbejde med sine underleverandører i blandt andet Esbjerg.
Visit Brazil
The Brazilian offshore industry is looking to the North Sea to find
expertise in efficient, innovative offshore production. Representatives from ONIP and APEX have teamed up with 10 potential partners in Denmark. He Brazilian delegation visited the Danish offshore cluster, Offshoreenergy.dk
God BESLUTNING at komme til Esbjerg
Midt i april tiltrådte den 42-årige Glenda Napier som ny direktør
for Offshoreenergy. Dk, der har hovedkvarter i Esbjerg. Det var en
stor beslutning at flytte fra København til Esbjerg, men den har
hun ikke fortrudt.

Oplevelseserhverv
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

24.09.16

Jyllands-posten

Eksperthjælp skal sende sønderjysk iste til Singapore

Den sønderjyske iste-producent Butler Engros får hjælp af
Væksthus Syddanmark til at finde vej gennem udenlandsk bureaukrati og ind på det asiatiske marked. For at komme i gang
med den udfordrende eksport har Butler Engros fået støtte af
programmet Spirende Fødevareoplevelser, der hører under
Væksthus Syddanmark.
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Tværgående
Dato

Medie

Overskrift

11.10.16

Ugeavisen Tønder

Design som forretningsmetode

09.10.16

Tv2Fyn

06.10.16

Teknovation.dk

03.10.16

JydskeVestkysten Billund

01.10.16

Jv.dk

01.10.16

UgeAvisen Odense

20.09.16

Fyens.dk

27.09.16

DDC.dk

Kommentar

D2i – Design to innovate, som arbejder med at skabe vækst i bl.a.
sønderjyske virksomheder via design, inviterer til morgenmøde
torsdag den 13. oktober.
Verdens første tomatplukkerrobot udvikles på Fyn En unik dansk robot-opfindelse skal afblade tomatplanter og
plukke tomatklaser hos Danmarks største tomatproducent, Med
Dansk robot med kæmpe potentiale
grønt lys fra EU-s Regionalfond og fra Syddansk Vækstforum,
støttes projektet nu med et 562.000 kroner, der finansierer procent af den tid, de involverede bruger på at komme fra ide til
færdigt produkt.
Børn hjælper firmaer med at tænke mere kreativt De første produkter udviklet i samspil med børn i Play User Lab er
på vej på markedet. Næste hold virksomheder har netop indtaget
Børn hjælper firmaer med at tænke kreativt
Børnenes Hovedstad og laboratoriet i Billund. Forløbet er en del
af et fireårigt EU-projekt under Design2innovate (D2i).
Birgitte er mega stolt over at få sit design til
(…)Vi fik hurtigt en professionel bestyrelse, som har været en stor
Odense
hjælp. Jeg har også været opsøgende og besøgt Væksthuse og
har deltaget i Masterclass for designere ` Bliv skarp på din forretningsmodel` hos Design2Innovate, D2I, på Designskolen Kolding.
Den danske designkapacitet
Dansk Design Center havde inviteret dansk designs økosystem til
udviklingsworkshop. Deltagerne var repræsentanter fra designvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, brancheforeningen
Design Denmark, offentlige aktører som Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, Designrådet og D2I samt offentlige og
private virksomheder.
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23.09.16

JydskeVestkysten

Iværksættere skal skaffe 360 arbejdspladser

Omkring 100 virksomheder skal skabe cirka 360 nye arbejdspladser i Region Syddanmark. Det er en af målsætningerne i det nye
landsdækkende innovationsprojekt Scale-Up Denmark, som de
fem regioner og en række virksomheder står bag. Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum bidrager med 40 millioner
kroner.

Grænseoverskridende samarbejde
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

25.10.10

Erhvervsavisen Fyn

2,2 mio. kroner til fynsk kræft-program

11.10.16

Erhvervsavisen Fyn

Syddansk design på programmet i Bruxelles

20.09.16

Flensborg Avis

Oplev de dansk-tyske projekter

De 2,2 mio. kroner, som PentaBase netop har modtaget, er tildelt
gennem Eurostarsprogrammet, der yder støtte til små og mellemstore virksomheder med fokus på forskning og udvikling, og som
har et stort markedspotentiale. I ansøgningsprocessen har PentaBase arbejdet sammen med Siri Bentzen, der er EU-konsulent i
Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles.
Med deltagelse fra blandt andre Design2Innovate og Capital of
Children var Syddanmark rigt repræsenteret på dette års EU Design Days, der blev afholdt i uge 38 i Bruxelles.
(…) Og hos IHK, Heinrichstraße 28-34 i Flensborg, kan man den 21.
september kl. 15 blive klogere på grøn omstilling på tværs af
grænsen. Projektet Furgy Clean Innovation er et godt eksempel
på, hvordan den grønne omstilling drives fremad ved hjælp af
kooperation mellem Danmark og Tyskland.
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Vækst i yderområderne
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

25.10.16

Erhvervsavisen Fyn

At få succes i stride strømme

25.10.16

Erhvervsavisen fyn

Fremtidsfabrikken II står klar den 1. december

18.10.16
17.10.16

Ugeavisen Svendborg
Fyns Amts Avis

Iværksættere strømmer til kommunens kurser

Klumme: ”(…) Derudover er der med deciderede iværksættermiljøer som Stjerneskibet og Videnbyen i Odense, Fremtidsfabrikken i
Svendborg (der i øvrigt har annonceret åbningen af en Fremtidsfabrikken 2) skabt mulighed for fællesskaber, hvor iværksættere
kan hente råd og dåd til deres projekter. Hvoraf mange forhåbentlig vil vise sig levedygtige.”
I begyndelsen af december flytter de første indbyggere ind i
Kvægtorvet, der er et splinternyt iværksætterhus for IT og maritime erhverv i Frederiksgade i Svendborg.
Erhvervskontakten har haft 71 nye iværksættere på kursus i år,
foruden Erhvervskontaktens kurser har Fremtidsfabrikken i eget
regi haft godt 20 nye iværksættere på begynderkursus i foråret.

Radio Diablo
21.09.16

Mitfyn.dk

Kommunale kurser er populære blandt iværksættere
Spar på flødeskummet

Indlæg i lokaldebatten om, hvor lokalpolitikere mener, at der skal
spares: I den seneste uges aviser, har man kunnet læse, hvor politikerne mener, sparekniven skal svinges. Hvor er forslaget om, at
skære på alle de projekter, kommunen konstant sætter gang i,
som regel med EU eller statspenge, og som så bare fortsætter, når
tilskuddet forsvinder? Kunne man spare på Fremtidsfabrikken,
eller hvorfor kan man slagte alle de "billige" kulturprojekter?
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