Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 28. oktober 2016 – 14. februar 2017
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 28. oktober 2016 – 14. februar
2017 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 44
Online: 75
TV-indslag: 3
Radio: 2
Inden for Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsinnovation: 13
Bæredygtig energi: 32
Oplevelseserhverv: 24

Tværgående: 24
Grænseoverskridende samarbejde: 7
Vækst i yderområderne: 24
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Sundheds- og velfærdsinnovation
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

25.01.17

Aau.dk

Smart rehabilitering af hjertepatienter kan give
tryghed

20.01.17

Magasinet Pleje

” De bedste løsninger bliver skabt i et
samarbejde”

20.01.17

Magasinet Pleje

Forskere skal finde melodien

10.01.17

Magasinetpleje.dk

Konference i Aarhus: Digital velfærd eller
overvågning?

04.01.17

Medwatch.dk

26.12.16

Fyens.dk

Trods dybe investorlommer: Hofteselskab lukker
efter kun et år
Har fået mange millioner: Succes for fynsk
medicohåb

En ny online-platform kan følge patienter med hjertesvigt og
bruges i et samarbejde mellem både patient, sygehus og
kommune. Patient@home er national samarbejdspartner.
Projektet Fælles Tryghed har netop fået tilsagn om støtte fra
Syddansk OPI-pulje, Formålet med Syddansk OPI-pulje er at
understøtte primært syddanske virksomheder i at kunne
kommercialisere nye innovative produkter, løsninger eller
serviceydelser. Syddansk OPI-pulje er etableret at Syddansk
Vækstforum og finansieret af midler fra Region Syddanmark og
EU’s Regionalfond.
Stort innovationsprojekt skal undersøge, hvordan lyd og musik
kan bruges til at forbedre hverdagen for mennesker med
demens. Lyd og Sundhed er et klyngesamarbejdsprojekt mellem
to danske innovationsnetværk, Danish Sound og Welfare Tech
Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.
Aarhus Kommune, Welfare Tech og kommunerne i projekt –
Længere hjemme sammen- inviterer i morgen til debat om de
juridiske og etiske udfordringer, som følger i kølvandet, når
kommuner søsætter intelligente velfærdsteknologier.
En af investorerne i projektet er bl.a. Welfare Tech
Glamsbjerg-virksomheden Innovision har succes med to nye og
meget avancerede medicinske apparater. To investorer har
skudt penge i firmaet, der satser på at blive solgt til en ejer med
mange penge. Innovisions nye investorer er
investeringsselskaberne Welfare Tech Invest – som er
finansieret af Region Syddanmark (…)
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20.12.16

Erhvervsavisen Fyn

Rykker op i elite for sund aldring

09.12.16

Aabenraa.lokalavisen.dk

Fire-stjernet aldring i Syddanmark

07.12.16

RegionSyddanmark.dk

12.12.16

Medwatch.dk

Region Syddanmark i den absolutte europæiske
elite inden for sund og aktiv aldring
Danish life science companies look to the UK in
spite of Brexit

07.12.16

Finans.dk

08.11.16

Altinget.dk

01.11.16

Magasinetpleje.dk

Trods Brexit - Danske life science-selskaber vil til
Storbritannien
Welfare Tech: Velfærdsteknologi er afhængig af
menneskelig handling.

Sådan høster vi hurtigere gevinst

Region Syddanmark i den absolutte europæiske elite inden for
sund og aktiv aldring …
Bag Region Syddanmarks ansøgning om referencested står en
række samarbejdspartnere, som bl.a. Welfare Tech, Healthcare
Denmark, Det Syddanske EU-Kontor og Syddansk
Sundhedsinnovation.
Healthcare Denmark says interest in the British opportunities is
still so overwhelming that it has teamed up with Welfare Tech
to launch a new export network for Danish life science
companies, primarily focusing on the medtech and care
industries.
DEBAT: Begrebet velfærdsteknologi giver god mening, fordi det
både rummer et fokus på livskvalitet for den enkelte og
effektivitet for samfundet, skriver Christian Graversen, direktør i
Welfare Tech.
Welfare Tech sætter på torsdag den 3. november fokus på
gevinstrealisering.

Bæredygtig energi
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

10.02.17

Offshorecenter.dk

Free trial membership for micro-companies

10.02.17

Offshorecenter.dk

Learn more about UK Offshore wind and meet the
British Ambassador

10.02.17

Offshorecenter.dk

Scale-Up Offshore we have lift off!

Offshoreenergy.dk is now offering micro-companies (companies
with 1-5 employees) a year’s trial membership free of charge.
The UK is a booming offshore wind market that offers Danish
companies a wealth of opportunities even after Brexit. Learn
more at an after-work meeting at Offshoreenergy.dk on 27
February.
The accelerator programme for offshore companies is off the
ground! In the next five months, Scale-Up Offshore will give full
throttle to boosting the participating companies’growth.
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09.02.17

Danske kommuner Online

Gamle bygninger bliver til nye huse

03.02.17

Energiforumdanmark.dk

30.01.17

Altomteknik.dk

Danske huse skal bygges af genanvendeligt
byggeaffald

23.01.17

Business.dk

Klyngeorganisationen CLEAN har etableret et partnerskab mellem
en række offentlige bygherrer og et konsortium af private
virksomheder, som både arbejder med nedrivning og rensning af
byggeaffald. Sammen vil de sætte helt nye standarder for
bæredygtig brug af byggeaffald.

CLEAN – Nu skal Danmark bygge huse af affald
Nu skal Danmark bygge huse af affald

08.02.17

Metal-supply.dk

Gratis gå-hjem-møde: Laser – rustens værste
mareridt!

08.02.17

Energy-Supply

27.01.17

Sydenerginet.dk

Gratis gå-hjem-møde hos Offshoreenergy.dk den
27.02.2017
20 virksomheder klar til at sætte turbo på
vækstmotoren i Next Step Challenge

23.01.17

Business.dk

Supermarkeder skal levere overskudsvarme til
fjernvarmenettet

21.12.16

Building-Supply.dk

Gratis gå-hjem-møde den 27. februar 2017 – Efter
Brexit: Still open for Business? – Building Supply
DK

Det kan du opleve på nærmerste hold, hvor Offshoreenergy.dk og
Aalbog Universitet Esbjerg sammen med Frank Raun fra
Normspann er værter for en demonstration af lasers potentiale
som rustfjerner.
Hvad betyder briternes farvel til EU for danske virksomhedernes
muligheder på offshoreområdet i UK?
De to SCALE-UP DENMARK powered by Next Step Challenge
elitetræningscentre åbner d. 1. februar døren for de nye Next
Step Challenge forløb under Scale-Up Denmark initiativet. I begge
de to centre for Energieffektive Teknologier og Offshore Industri,
starter 10 lovende vækstvirksomheder, der vil få træning, sparring
og input til at udløse deres vækstpotentiale.
Bag projektet står et stærkt partnerskab, som bl.a. tæller COOP,
Dansk Fjernvarme, Danfoss, Teknologisk institut, CLEAN og en
række private virksomheder og fjernvarmeværker.
Hvad betyder briternes farvel til EU for den dansk-britiske
samhandel?
Hvordan kan vi udbygge samhandlen – også efter Brexit?
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21.12.16

Mmf.dk

Offshoreklynge er stadig et indsatsområde for
Region Syddanmark

19.12.16

Jernindustri.dk

Millioner til dansk offshore-industri

17.12.16

JydskeVestkysten

Millioner skal gøre dansk offshore stærkere

02.12.16
20.12.16

MaritimeDenmark.dk
offshorecenter.dk

Offshoreenergy.dk får millioner af regionen
Key role as Denmark’s national offshore network

20.12.16

offshorecenter.dk

Shaping up for massive opportunities in UK Wind

17.12.16

JydskeVestkysten

Millioner skal gøre dansk offshore stærkere

08.12.16

ElectronicSupply.dk

Gratis gå-hjem-møde den 26.01.2017

04.12.16

Energy-Supply.dk

Gratis gå-hjem-møde hos Offshoreenergy.dk

Region Syddanmark har bevilget 23 millioner kroner til den
nationale klyngeorganisation Offshoreenergy.dk. Pengene skal
bruges til den fortsatte udvikling af den danske offshore branche.
Udviklingsaktiviteterne løber fra årsskiftet og frem til 2019.

Offshoreenergy.dk’s position as the national cluster organization
and innovation network for the offshore industry was cemented
and validated by The Danish Agency for Science, Technology and
Innovation (abbreviated FI) under the Danish Ministry of Higher
Education and Science at a recent milestone meeting to mark
reaching the halfway mark in the period 2014-2018.
“It is important that the members of Offshoreenergy.dk meet
local stakeholders and establish contacts to potential business
partners now. Over the years, we have established connections
and partnerships with our UK colleagues, and we are more than
happy to assist our members in setting up meetings with relevant,
potential business partners in the UK” Gustavo Ferraz de Luna,
Project Manager at Offshoreenergy.dk
Syddansk Vækstforum har netop anbefalet at bevilge 23 mio.
kroner til den fortsatte udvikling af konkurrenceevnen i dansk
offshore gennem klyngeorganisationen Offshoreenergy.dk.
Innovation har formet dansk offshore både på olie & gas og
renewables. Hør hvordan I kan bruge innovation til at forme
virksomheden.
Offshorebranchen befinder sig i en brydningstid, hvor særligt et
emne løber med opmærksomheden: Cost reduction gennem
innovation og smartere løsninger.
Innovation har formet dansk offshore – både på olie & gas og
renewables.
Hør hvordan I kan bruge innovation til at forme virksomheden.
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01.12.16

Energy-Supply.dk

Workshop: Sådan gøres installations-logistik
billigere

30.11.16

Ugeavisen Esbjerg

Offshorebranche på jagt efter faglærte

23.11.16

Jv.dk

Maritim industri sulter efter faglært arbejdskraft

21.11.16
29.11.16

Søfart
Børsen

Koordinator på svær opgave
Vindsektor vil optimere på logistik

23.11.16

Energy-Supply.dk

Er du klar til innovativ acceleration?

21.11.16

Offshorecenter.dk

SCALE-UP

10.11.16

JydskeVestkysten

EU giver millioner til vindindustrien

Mmf.dk

Bedre testadgang og styrket internationalt
samarbejde

Soefart.dk
Tv-kalundborg

Millioner skal hjælpe dansk offshore-vind
International konference i Kalundborg

08.11.16
08.11.16

Installationslogistik er et af de helt store potentialer, når
omkostningerne til en havmøllepark skal reduceres: Faktisk kan
installationslogistikken udgøre op til en fjerdedel af de samlede
anlægsomkostninger ved en havmøllepark.
Det vil Offshoreenergy.dk-s INNOlog-workshop den 8. december
gøre noget ved.
Faglærte kolleger vil om få år være en mangelvare i Danmark.
Offshorebranchen og den maritime industri går nu målrettet efter
at få flere til at tage en faguddannelse. Keld Jacobsen skal det
næste år sikre lærlingepladser –og søgning –til den maritime
sektor for brancheorganisationen Offshoreenergy.dk.
” Alle parter ser et kolossalt rationaliseringspotentiale på offshore
vind logistik, siger Christian Munk, projektleder i
Offshoreenergy.dk.
Har du det geniale produkt, der innovativt løser Danmarks
offshore-udfordringer? Så er der 180 timers intensiv træning af
din virksomhed at hente i Scale-Up!
Scale-Up er et systematisk træningsprogram under Next Stepkonceptet i SE.
The goal with Scale-up is to help offshore companies to accelerate
into high-growth companies.
Offshoreenergy.dk og Erhvervsakademiet SydVest sikrer over 40
mio. kr. til at støtte underleverandører til offshore vindindustrien
med nemmere adgang til tests og en ramme om nye
samarbejdsrelationer.

Kalundborg Forsyning deltager i projektet EU INTERREG projektet
FURGY-CLEAN Innovation, og er meget stolt over at trække en
international begivenhed til Kalundborg. Alle, der har interesse i
at høre mere om symbiosen, hvad den betyder for miljøet samt,
hvilke udfordringer og muligheder, der er med symbiosen, er
velkomne.
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31.10.16

Enerhiwatch.dk

Dansk fremstød skal sælge cleantech i ørkenlande

Erhvervs- og vækst-minister Troels Lund Poulsen er på rundtur i
De Forenede Arabiske Emirater for at slå et slag for danske
virksomheders bæredygtige løsninger, bl.a. CLEAN.

Oplevelseserhverv
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

11.02.17

JydskeVestkysten Vejen

Ribe Byferie med i turismepolitisk netværk

Jeg ser frem til arbejdet i Altinget og at blive en del af et rigtig
stærkt netværk indenfor vores branche, siger Heidi Maimburg og
forklarer, at kollegerne i netværket blandt andet tæller Inspiring
Denmark, Nationalmuseet, Københavns Universitet, University
College Nordjylland, LAG samt kommuner og overnatningssteder.
-Denne mulighed er skabt igennem det gode samarbejde vi har
med vores turistaktører og kollegaer i branchen samt ikke mindst
på baggrund af, at vi i Syddanmark har mulighed for, at søge
støtte til sådanne kampagner igennem FOMARS.
Organisationen Inspiring Denmark har produceret 10 videoer og
har en mere på vej. Det er spots på knap to minutter, som sætter
fokus på de ting, der gør forskellige syddanske byer til noget
særligt.
-Videoerne er lavet, fordi vi kan bruge dem, når vi giver bud på en
konference, forklarer convention manager Ulla Vahl-Møller fra
Inspiring Denmark.
Kickstart det nye år med viden og inspiration, når Syddansk
Fødevareklynge i samarbejde med Spirende Fødevareoplevelser
inviterer til eksklusiv studietur til Bayern, Tysklands spisekammer.
Til at styre slagets gang står Syddansk Fødevareklynge, som også
vil vise dig, hvordan du med programmet Spirende
Fødevareoplevelser kan sætte nyt skub i din virksomheds
udvikling.

Jv.dk

01.02.17

Sønderborgnyt.dk

Destination Sønderjylland satser på tv-reklamer i
Tyskland

31.01.17

Erhvervsavisen Fyn

Videoer ind i kampen for flere konferencer

Århus Stiftstidende

27.01.17

Food-supply.dk

Studietur til Tysklands spisekammer

19.01.17

Food-supply.dk

Fra food trends til forretning
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11.01.17

FashionForum.dk

Designskolen Kolding sætter fokus på
bæredygtighed

05.01.17

Jv.dk

Finansminister på Januarmøde

03.01.17

Billund Ugeavis

Finansminister Kristian Jensen besøger Billund

JydskeVestkysten Billund

Kristian Jensen kommer til Billund

02.01.17
03.01.17

Jv.dk
Jv.dk

Finansminister Kristian Jensen kommer til Billund
Kortfilm skal sælge Billund som konferenceby

03.01.17

Jv.dk

03.01.17

Jv.dk

03.01.17

Frdb.dk

Hvert år afholder Designskolen Kolding i samarbejde med D2i
(Design to innovate) en DesignCamp, og dette års tema er Sustainable Action and Entrepreneurship-.
Det overordnede tema i år er turisme og politik, og emnet
behandles af flere oplægsholdere. Blandt andre direktør i
Legoland og formand for Fomars, Christian Woller, Vardes
borgmester Erik Buhl, og forstander Toni Hessner fra
TronsøSkolen, som informerer om uddannelser sig indenfor
turisme.

Inspiring Denmark står sammen med Billund Erhvervsfremme bag
filmen, der har engelsk tale, og som peger på nogle af Billunds
kendetegn.
Kortfilm skal sælge Sønderborg som international Inspiring Denmark har fået produceret en lille film, som skal være
konferenceby
med til at trække internationale konferencer og kongresser til
Sønderborg. Filmen peger på nogle af Sønderborgs kendetegn.
Kortfilm skal sælge Esbjerg som internationalt
Inspiring Denmark har fået produceret en lille film, som skal være
mødested
med til at trække internationale konferencer og kongresser til
Esbjerg. Filmen peger på nogle af Esbjergs kendetegn.
Se filmen: Sådan forsøger man at sælge Vejle ude i Inspiring Denmark, der hjælper forskere og erhvervsfolk med at
verden
tiltrække konferencer og kongresser til byer i Region
Syddanmark, har fået produceret en lille film, der peger på nogle
af Vejles kendetegn.
Den nye film skal ud på en række hjemmesider, og den skal med i
det tilbudsmateriale, som sendes ud til potentielle konferenceog kongresarrangører rundt i verden.
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03.01.17

Fyens.dk

Se den her: Reklamefilm skal sælge Middelfart
som international konferenceby

Frdb.dk
11.12.16

Melfar Posten

Reklamefilm skal sælge Middelfart som
konferenceby

04.12.16

Fyens Stiftstidende

27.12.16

Salling Avis

Ambitiøst projekt skal styrke turismeerhvervet

06.12.16

Erhvervsavisen Fyn

Ny chef skal booste mødeturismen

30.11.16

Kolding Ugeavis

Thit har fået plads blandt de største guruer

24.11.16

Ouh.dk

Inspiring Denmark hædrer OUH-direktør og –
professorer

Inspiring Denmark hjælper forskere og erhvervsfolk med at
tiltrække konferencer og kongresser til byer i Region
Syddanmark. Den nye film skal ud på en række hjemmesider, og
den skal med i det tilbudsmateriale, som sendes ud til potentielle
konferenceog kongresarrangører rundt i verden.

Erhvervsstyrelsen har netop godkendt Danske
Turismekompetencer, og projektet er nu under opstart flere
steder i landet. Projektet er tænkt som et tilbud til små og
mellemstore turismevirksomheder, der ønsker hjælp til at
forbedre sig gennem kompetencegivende forløb inden for
eksempelvis salg og service, personligt værtskab, digitalisering,
forretningsudvikling eller content marketing.
Middelfart og Fredericia har fået en event-og mødechef, der skal
få mødeturismen i Lillebælt til at vokse markant (…) ” I øjeblikket
arbejder jeg benhårdt på det netværk, vi i forvejen har. Dels mit
eget og dels erhvervsvirksomhedernes og konferencestedernes
netværk. Og jeg bruger de to kommuner som netværk. For så vidt
angår udlandet har vi et tæt samarbejde med Inspiring
Denmark.”
Den nye iværksætter-og ledelsesbog Gurubogen har blandt andet
et indlæg fra direktør i D2i -Design to innovate Thit Juul Madsen.
Inspiring Denmark er den syddanske organisation for
erhvervsturisme, som gratis hjælper erhvervsliv og forskermiljøer
med at trække internationale konferencer til regionen. På et
netop overstået ambassadørarrangement var der hædrende
omtale af tre OUH-personer, som i årets løb har vundet eller
stillet sig i spidsen for en international konference.
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Tværgående
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

02.02.17

Jv.dk

Ny karriereportal forsøger at sælge Syddanmark

27.01.17

Bladet Arbejdsgiverne

Syddansk industri får hjælp til automatisering

28.01.17

Jyllands-posten

Nye initiativer skal lette udflytningen

I en pressemeddelelse skriver direktør i Work-live-stay, Camilla
Høholt Smith, at den nye karriereportal adskiller sig fra de
eksisterende tilbud på jobmarkedet.
Projektet med navnet AutomationsBoost har Væksthus
Syddanmark og RoboCluster som operatører. det støttes med
sammenlagt 25 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond og
Syddansk Vækstforum.
Den syddanske forening Work Live Stay (WLS) har sat sig i spidsen
for et projekt, der har til formål at understøtte mulighederne for
at tiltrække arbejdskraft til private virksomheder i Syddanmark særligt i form af ægtefællejob - i forbindelse med flytningen af
statsarbejdspladser. I 2016 blev projektet under navnet "Karriere
i Syddanmark" således bevilget fire millioner kroner til indsatsen,
som Syddansk Vækstforum har givet tilsagn til.
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19.01.17

Dknyt.dk

Vestdanmark kan tiltrække de store spillere

Business.dk

Anders Samuelsen glæder sig over Facebooks
beslutning

Electronicsupply.dk

Facebook bekræfter milliard byggeri i Odense

Evm.dk

Facebook etablerer stort datacenter i Odense

DR1

Ministre: Nu skal Danmark være nordeuropæisk
centrum for datacentre

Ejendomswatch.dk

Regeringen bekræfter Facebook-datacenter i
Odense

17.01.17

Fyens.dk
Midtjysk Ugeavis

Facebook i Odense -Nu skal vi lægge os i selen
Antropologer undersøger affaldsvaner

17.12.16

Di.dk

Erhvervsklynger i overflod

Facebooks beslutning om, at etablere et datacenter i Odense
viser tydeligt, at Vestdanmark kan tiltrække de helt store spillere
inden for datacentre, og at samarbejdet mellem den enkelte
kommune, den vestdanske investeringsfremmeindsats og Invest
in Denmarks globale tilstedeværelse skaber konkrete resultater

Måske er det nye skraldespande, der skal til. Måske er det noget
helt andet. I første omgang er det skovsvineri, som Park & Vej
gerne vil til livs, nu blevet undersøgt nærmere, sammen med bl.
A. Kolding og Haderslev kommuner, tre erhvervskontorer samt
Syddansk Universitet med i et EU-støttet projekt, der også skal
inddrage private virksomheder (OPI Living Design Lab). Welfare
Tech, Design2Innovate og CoLab er også partnere i projektet.
At det kan være svært at hitte rundt i ordningerne bekræftes af
adm. Direktør Peter Maindal, der ejer og leder virksomheden
Vendlet ApS, som producerer udstyr til sengeliggende
mennesker. Han er medlem af og aktiv i klyngerne Welfare Tech
og Healthcare DENMARK, men kunne også vælge klynger som de
nationale netværk CareNet og CoLab Danmark eller den regionale
klynge VelfærdsTeknologi Syd. Han så gerne, at alle klyngerne
blev nedlagt og erstattet af en enkelt national klynge for hvert af
Danmarks vækstområder med et klart afgrænset formål.
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10.12.16

Der Nordschleswiger

Wachstumsforum gibt 10 Mio. für Robotertechnik Syddansk Vækstforum afsætter 10 millioner kroner til program,
hvor robotiværksættere og lovende firmaer kan lære at tænke
Robotvirksomheder skal hjælpes til at tænke
stort og løfte ambitionsniveauet.
større

09.12.16

Fyens Stiftstidende

08.12.16

Nordschleswiger.dk

Region Süddänemark stellt 10 Millionen für
Robotertechnik bereit

CEDI.dk

Nyt elitetræningscenter for robotteknologi

07.12.16
29.11.16

RegionSyddanmark.dk
Kfst.dk

Nyt elitetræningscenter for robotteknologi
Velkommen til konference om offentlig
innovation

23.11.16

Børsen

Satsning på klynger styrker gazellerne i Region
Syddanmark

17.11.16

Trendsonline.dk

Accelerace og Scale-Up Denmark er skudt i gang

Direktør i Welfare Tech, Christian Graversen, siger:
-Vi er glade for, at vi sammen med Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen kan vise vejen til, at OPI kan være andet end
tidlig ideafprøvning, men også en vej til innovation.”
-Welfare Tech opfatter innovation som en ny service eller et nyt
produkt, der får kommerciel succes. Denne kommercielle succes
kommer af, at gode løsninger bliver købt og brugt nyttigt i det
offentlige. Med det afsæt kan virksomhederne få kommerciel
succes i Danmark og udlandet.Region Syddanmark satser målrettet på at dyrke forskellige
klynger, hvoraf flere har fået en såkaldt guldcertificering af EUKommissionen. Hun glæder sig over, at antallet af gazeller som i
resten af landet er steget i regionen i det seneste år. Hvor Region
Syddanmark sidste år havde oplevet et fald til 301
gazellevirksomheder, er antallet i år vokset til 353 gazeller.
Scale-Up Denmark er et samarbejde mellem de danske regioner
og Erhvervs- og Vækstministeriet. Her vil man udnytte de
regionale økosystemer og specielle kompetencer med det mål at
skabe en koncentration af vækstvirksomheder i Danmark
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15.11.16

Midtjysk Ugeavis

Syddansk virksomheder vinder i vækst

Fyens Stiftstidende

Syddanmark har flest firmaer i høj vækst

14.11.16

RegionSyddanmark.dk

Syddanske virksomheder vinder i vækst

08.11.16

Aabenraa Ugeavis

Kursus med vitaminer til iværksættere

- Det, vi ser i dag, er blandt andet resultatet af en lang og
fokuseret indsats. I Syddansk Vækstforum har vi lige siden 2009
arbejdet efter en fokuseret strategi og koncentreret indsatsen
inden for områder, hvor vi er stærke, og hvor der er potentiale
for vækst. Helt konkret er det inden for bæredygtig energi,
sundheds- og velfærdsinnovation og oplevelseserhverv. Scale-Up
Denmark er næste trin og kan sætte endnu mere gang i den
vækst, som den fokuserede strategi har banet vej for.
Intensivt forløb Power Up er et intensivt opstartsforløb for
iværksættere der drømmer om at starte selvstændigt eller som
lige har startet egen virksomhed. Forløbet har fokus på netværk,
sparring, salg og kerneværdien af netop iværksætterens
virksomhed, produkt eller ydelse.
Power Up er en aktivitet og del af det syddanske regionale
projekt Medstrøm.

Grænseoverskridende samarbejde
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

14.02.17

Erhvervsavisen Fyn

Dansk-norsk samarbejde styrker
internationalisering

06.01.17

ElectronicSupply.dk

Elektronisk medicinhusker har kurs mod Tyskland

Norway – Denmark Caretech Cluster Collaboration (Nor-Den 3C)
er et nyt klynge-til-klynge-samarbejde mellem danske Welfare
Tech og norske Norwegian Smart Care Cluster. EU-konsulent ved
Det Syddanske EU-Kontor, Allan Nordby Ottesen, ser positivt på
det nye samarbejde.
Samarbejde skal videreudvikle den elektronikske medicinhusker
DoseSystem, så den bliver et hit syd for grænsen. Derfor er
DoseSystem for nylig blevet partner i Patient@home, som er
Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og
innovationsprojekt.
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28.12.16

Fyens Stiftstidende

16.12.16

Flensborg Avis

15.12.16

Der Nordschleswiger

14.12.16

Nordschleswiger.dk

Syddanske projekter skal sættes ind i en europæisk I Bruxelles sidder 15 syddanskere, der hjælper med at koble EUfortælling
midler på vækstfremmende-projekter fra Region Syddanmark. Det
de laver her, kan ikke bare laves hjemme fra Danmark, mener de
selv.
Vi præsenterer seks ud af de 12 projekter, som alle har en
6 ud af 12 projekter
sammenhæng med vores grænseregion - Health-CAT vil udvikle
Nye Interreg-projekter for 15 millioner euro
en robotprototype til brug i sundheds-og plejesektoren.
Robotten skal aflaste personalet og være behjælpelig ved
tidskrævende, gentagende opgaver som f. eks.
15 Millionen Euro EU-Interreg-Fördermittel für
zwölf neue grenzüberschreitende deutschtransport af måltider og puls-og blodtrykmåling.
dänische Projekte
15 Millionen Euro EU-Interregfördermittel für
zwölf neue grenzüberschreitende deutschdänische Projekte

Vækst i yderområderne
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

10.02.17

Fyns Amts Avis

Centrum. Flot trappe skæmmet af hovsaløsning

04.02.17

Fyens.dk

31.01.17

Fyns Amts Avis

Debat: Flot trappe skæmpt af hovsaløsning |
Læserbrev
Stadig tomme stole i Fremtidsfabrikken II

Svendborg har fået en meget flot trappe, der forbinder havnen og
især busholdepladsen og Fremtidsfabrikken med toppen af
gågaden, Den Grønne Tråd og Svendborgs centrum.

31.01.17

Radio Vlr

Fremtidsfabrikken to åbner 2. marts

Fremtidsfabrikken II åbner officielt den 2. marts. De første
virksomheder rykkede dog ind i december, og nu skal der skrues
op for markedsføringen, for der er stadig mange tomme pladser.
Fremtidsfabrikken II i Svendborg åbner officielt den 2. marts
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03.01.17

Fyns Amts Avis

Nyt iværksætterforløb begynder i 2017

29.12.16

Fyens.dk

09.01.17

MaritimeDanmark.dk

Står du med den geniale idé? Nyt iværksætterforløb starter i 2017
Ny Søby el-færge tager form i Polen

10.12.16

Fyns Amts Avis

Han skabte verdens næststørste professionelle
netværk

04.12.16

Fyens Stiftstidende
Fyens.dk

Verdens næststørste professionelle netværk
Få gode råd i Fremtidsfabrikken

03.12.16

Fyens.dk

Julemarked på Svendborg Havn

TV2Fyn

Jul for alle pengene

01.12.16

Fyns Amts Avis

Julemarked på havnen

29.11.16

Ugeavisen Svendborg

Jul på Svendborg Havn

19.11.16
22.11.16

Fyens Stiftstidende
Erhvervsavisen Fyn

Design og kunst på Fremtidsfabrikken
Kreativt miljø til de knap så kreative

Over fire måneder kan du få hjælp, inspiration og motivation til at
få gang i den banebrydende opfindelse eller en virksomhed.
Det foregår i det kommunale iværksætterhus Fremtidsfabrikken.
Bygningen af den kommende el-færge, der skal sejle mellem Søby
og Fåborg hhv. Fynshav, tager form hos den polske
underleverandør i Stettin. Målet er at færgen, der bygges med
støtte fra EU, skal være klar til indsættelse i november 2017.
Iværksættere, kunder og samarbejdspartnere får fredag den 16.
december mulighed for at lytte til en af de mest erfarne lokale
iværksættere, når Fremtidsfabrikken lancerer ” Dagens inspirator”
i form af direktør Jørgen Galsgaard, Netværk Danmark.
Fremtidsfabrikken laver netværksarrangement, hvor iværksættere
og små virksomheder kan indhente gode råd og få konstruktiv
sparring.
Fremtidsfabrikkens julemarked sætter lørdagsøndag 3.-4
december fokus på, hvad designere, kunstnere og andre såkaldte
kreative folk fra Sydfyn og øerne kan præstere.

FREMTIDSFABRIKKEN 2 er skabt for at give It-og maritime
virksomheder det ekstra kreative input, som mange af dem savner
og har efterspurgt.
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08.11.16

Radio Diablo

Nyheder

Abenraa Ugeavis

Kursus med vitaminer til iværksættere

05.11.16

Mitsvendborg.dk

Iværksætteri så det batter

03.11.16

Fyns Amts Avis

Ny fabrik med højt til loftet

03.11.16

Fyens.dk
Fyns Amts Avis

Fremtidsfabrikken 2: Ny fabrik med højt til loftet
Tre ud af 11 kontorer på forhånd udlejet

Fyens.dk

Nyt kommunalt iværksætterhus: 3 ud af 11
kontorer udlejet
Fremtidsfabrikken 2

03.11.16

Fyens.dk

Power Up er et intensivt opstartsforløb for iværksættere der
drømmer om at starte selvstændigt eller som lige har startet egen
virksomhed. Forløbet har fokus på netværk, sparring, salg og
kerneværdien af netop iværksætterens virksomhed, produkt eller
ydelse.
Power Up er en aktivitet og del af det syddanske regionale projekt
Medstrøm.
Projektet er ledet af Svendborg Kommune. Den primære
partnerkreds består af Fremtidsfabrikken i Svendborg, Business
Kolding og InterAct/ SDU og Spinderihallerne, Vejle.
(…)Samlet set er 150 iværksættere i år i fuld gang med at udvikle
deres nye virksomheder og det er blot dem, vi kan tælle på
Fremtidsfabrikken (…)
Håndværkerne er tæt på at være klar til at aflevere
Fremtidsfabrikken 2. Fredag er der åbent hus, de første lejere
flytter ind i december, og i januar er der officiel indvielse.
For tidligt at se, om der mangler lejere til Fremtidsfabrikken 2,
mener både fabrikschef og politikere.

Lejerne vil være sydfynske iværksættere og mikrovirksomheder
indenfor de maritime erhverv, it og teknologi samt en mindre
andel kreative erhverv.
Indretningen koster 7,7 millioner kroner, som Svendborg
Kommune betaler. Den årlige leje er 469.000 kroner for
Kvægtorvet plus 125.000 kroner for førstesalen i den gamle
stationsbygning, som lejeren af denne selv står for. Samtidig søges
EU-midler gennem Region Syddanmark til udviklingsprojekter.
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