Bilag 12
Status på Kommunikationsindsatsen vedrørende Vækstforums aktiviteter i perioden marts 2009 til juni 2009
I perioden marts 2009 til juni 2009 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter. Omtalerne er fordelt på trykte medier,
online medier, TV og radio. Det bemærkes, at sekretariatet er bekendt med flere omtaler i såvel radio og regionalt tv, som beklageligvis ikke er
blevet opfanget i mediesøgningen.
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

20-03-09 Morgenavisen Jyllands-Posten

Elbilerne kommer stærkt

21-03-09 JydskeVestkysten

Nyt energiforum skal skabe vækst i regionen

31-03-09 JydskeVestkysten

Penge fra udlandet sikrer job

01-04-09 www.FloraCultureInternational.com

Denmark: Towards future greenhpuse concepts

Stor artikel om perspektiverne for elbiler i Danmark, herunder om
Designskolen Koldings treårige design- og innovationsprojekt, som er
støttet af Vækstforum.
Nyt energiforum skal sikre beskæftigelsen i bygge-, anlægs- og
energibranchen i regionen, bl.a. gennem mere offentligt-privat
samarbejder og fokus på energieffektivitet.
Samarbejde mellem Vækstforum og Invest in Denmark har haft god
effekt.
Nyt dansk drivhusprojekt kan spare mere end 50% af energiforbruget.

01-04-09 www.tvsyd.dk

3000 medarbejdere skal uddannes

01-04-09 www.tv2fyn.dk

Guider skal blive klogere

03-04-09 Erhvervsbladet

Offensiv til sydjysk turisme på 42 mio. kr.

14-04-09 Ugeavisen Faaborg

Turistfolk skal være klogere

19-04-09 Fyens Stiftstidende

Fyn mangler praktikpladser

20-04-09 www.dr.dk

Kampagne skal give flere praktikpladser

Syddansk Vækstform sætter gang i et projekt, der skal videreuddanne
over 3000 medarbejdere i det syddanske turisterhverv.
Syddansk Vækstforum har bevilget 42 mio. kr. til at videreuddanne
flere end 3000 personer, der arbejder med turisme i den syddanske
region.
Syddansk Vækstforum støtter dannelsen af Oplevelsernes Academy
og vil professionalisere turismeerhvervet
Syddansk Vækstforum støtter dannelsen af Oplevelsernes Academy
og vil professionalisere turismeerhvervet
Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne er faldet
voldsomt på et halvt år, og Vækstforum vil lave en kampagne, der
skal skaffe flere.
Syddansk Vækstforum prøver med kampagne, at skabe flere
praktikpladser, bl.a. i Sønderjylland.
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21-04-09 Radio Globus Rødding

Mange unge uden praktikplads i Region Syddanmark

21-04-09 Flensborg Avis

30 procent flere praktikpladser

21-04-09 JydskeVestkysten

Kampagne skal sikre arbejdspladser

24-04-09 Fredericia Dagblad

Syddanmark: Kampagne for flere elev- og
praktikpladser

28-04-09 Vejle Amts Folkeblad

Regionen: Vækstpakke fra regionen

29-04-09 Sønderborg Ugeavis

Privat-offentligt samspil om energi skal give vækst

30-04-09 JydskeVestkysten

Syddanmark bliver klogere på turisme

30-04-09 DR P4 Trekanten, Kolding

Vil uddanne fødevarearkitekter

Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne er faldet
voldsomt på et halvt år, og Vækstforum vil lave en kampagne, der
skal skaffe flere.
Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne er faldet
voldsomt på et halvt år, og Vækstforum vil lave en kampagne, der
skal skaffe flere.
Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne er faldet
voldsomt på et halvt år, og Vækstforum vil lave en kampagne, der
skal skaffe flere.
Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne er faldet
voldsomt på et halvt år, og Vækstforum vil lave en kampagne, der
skal skaffe flere.
Virkningen af finanskrisen skal afbødes og Syddanmark vil derfor
afsætte midler til en vækstpakke.
Nyt energiforum skal sikre beskæftigelsen i bygge-, anlægs- og
energibranchen i regionen, bl.a. gennem mere offentligt-privat
samarbejder og fokus på energieffektivitet.
Syddansk Vækstforum støtter dannelsen af et Oplevelsernes
Academy med 25 mio. kr.
'Food architect'-uddannelsen skal forny fødevarebranchen.

01-05-09 Husstandsomdelt jubilæumsavis,
Videnpark Trekantområdet

Verdensmestre i at skabe større vækst

02-05-09 Vejle Amts Folkeblad

Vejle skal være centrum for wellness-turisme

14-05-09 Vejle Amts Folkeblad

Regionen: Syddanskere til klima-kamp

15-05-09 Jydske Vestkysten

Fireårigt millionprojekt skal styrke plastindustrien

18-05-09 Erhvervsbladet

Plastnetværk skal give danske firmaer global føring

Syddansk Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale
erhvervspolitik. En præsentation af Syddansk Vækstforum og
handlingsplanens fire forretningsområder.
Projektet WellCome skal skabe nye attraktioner inden for
wellnessturismen i regionen og skabe flere arbejdspladser og øget
omsætning.
Ca. 150 indbyggere i regionen har indsent forslag til løsningen af den
såkladte klimaudfordring i håbet om at vinde Klima DM
Et national projektsamarbejde til 32 mio. kr. skal sparke liv i den
hjemlige plastindustri. Plastcenter Danmark i Esbjerg er primus motor
for projektet.
Videncenter Plast Center Danmark (PCD) i Esbjerg bliver centrum
for etableringen af nationalt innovationsnetværk, Plastnet, med et
samlet budget de næste fire år på 32. mio. kr.
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02-06-09 Ugeavisen Faaborg

Vækstpakke skal skaffe ny praktik

04-06-09 Teknovation.dk

EU-midler til styrkelse af dansk køleklynge

04-06-09 TV2 Fyn, kl. 19.30

Møde mellem regeringen og Region Syddanmark om
Lindø-arbejdere

04-06-09 DR P4 Radio Fyn, kl. 06.30

Region Syddanmark vil sikre de ansatte på
Lindøværftet

04-06-09 Fyens Stiftstidende

EU-penge skal hjælpe Lindø

05-06-09 Fyens Stiftstidende

Lindø-ansatte skal have varmere hænder

05-06-09 JydskeVestkysten

Regeringen søger om EU-penge til hårdt trængte Als

Finanskrisen rammer de unge hårdt og 800 i elever står uden
praktikplads i Syddanmark. Derfor har Syddansk Vækstforum drøftet
en vækstpakke, der skal øge antallet af elev- og praktikpladser.
Køle-Virksomheds-Center Alsion, KVCA, i Sønderborg er blevet
tildelt 2,9 millioner kroner fra EU´s regionalfond til at styrke
klyngens udvikling med forskning, innovation og
kompetenceudvikling i fokus. Det sker med opbakning fra Syddansk
Vækstforum, Region Syddanmark samt Erhvervs- & Byggestyrelsen.
Repræsentanter for Region Syddanmark har sammen med
regeringsrepræsentanter drøftet, hvad der skal ske, hvis Lindøværftet
lukker. Målet er, at de, som i givet tilfælde bliver fyret, skal i arbejde
igen, og det kræver omskoling. Det skal ske for en kombination af
midler fra EU's udviklingsfond, staten og Region Syddanmark.
Syddansk Vækstforum vil bede staten om at sikre, at der kommer
penge til at efteruddanne de medarbejdere på Lindøværftet, der i den
kommende tid ryger ud af skibsproduktionen. Syddansk Vækstforum
henviser til EU's globaliseringsfond, der hjælper områder, der er ramt
af massefyringer.
Syddansk Vækstforum ønsker at være på forkant med fyringer på
Lindøværftet og vil arbejde på en forhåndsaftale med regeringen, som
skal sikre, at der bliver penge til at efteruddanne og omskole
værftsarbejdere. Specielt er Syddansk Vækstforum interesseret i
muligheden for at søge tilskud fra EU's Globaliseringsfond, som yder
tilskud til områder, der er hårdt ramt af massefyringer.
Syddansk Vækstforum har indgået en partnerskabsaftalen med
regeringen, der bl.a. indebærer, at en Lindø-lukning med kort varsel
vil udløse en ansøgning fra den danske stat til EU's
Globaliseringsfond, der skal hjælpe til at få omskolet fyrede
værftsarbejdere - bl.a. til jobs i plejesektoren.
Der er hjælp på vej til de mange fyrede på Als. En ny aftale mellem
regeringen og Region Syddanmark sikrer, at der nu bliver søgt
millionstøtte fra EUs Globaliseringsfond, der giver op til 80.000
kroner per fyret medarbejder til omskoling og efteruddannelse.
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06-05-09 Flensborg Avis

Ministermøde blev en succes

10-06-09 Sønderborg Ugeavis

EU midler til fyrede fra Danfoss

10-06-09 JydskeVestkysten Sønderborg

Køleklyngen får EU-penge til udvikling

Penge fra EUs Globaliseringsfond, tilskud fra staten til en ny
kapitalfond for Velfærdsteknologi og øget fokus på projekter, der kan
finansieres med støtte fra andre statslige fonde som f.eks.
Forskningsfonden og Højteknologifonden. Det er hovedtrækkene i
den partnerskabsaftale som Syddansk Vækstforum fik forhandlet på
plads med regeringen.
Syddansk Vækstforum har indgået aftale med regeringen om at søge
EU midler til de mange fyrede Danfoss medarbejdere i Sønderborgområdet.
Med en bevilling på 2,9 millioner kroner fra EU får Køleklyngen nu
mulighed for yderligere ekspansion med fokus på forskning,
innovation og kompetenceudvikling. Det sker med opbakning fra
både Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark og Erhvervs- og
Byggestyrelsen.
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