Bilag 12

Status på kommunikationsindsatsen vedrørende Vækstforums aktiviteter i perioden juni 2009 til september 2009
I perioden juni 2009 til september 2009 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter. Omtalerne er fordelt på trykte
medier, online medier, TV og radio.
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

16-06-09 Fyens Stiftstidende

EU-støtte til metal-arbejdere

19-06-09 dr.dk

60 nye praktikpladser til Fyn

22-06-09 JydskeVestkysten, jv.dk

Kampagne skal sikre 982 praktikpladser

23-06-09 Erhvervsbladet, erhvervsbladet.dk

Sønderborg satser på krisehjælp fra EU

23-06-09 Flensborg Avis

EU-penge til Danfoss

23-06-09 Ugeavisen Tønder

Nu skal der skaffes praktikpladser

23-06-09 Radio Mojn, mojn.dk

EU-kroner til Danfoss på vej

Lindø skal fyre 1500 medarbejdere, men Syddansk Vækstforum har
allerede påbegyndt en ansøgning til EU's globaliseringsfond, der skal
sikre støtte til omskoling af de afskedigede medarbejdere.
På Fyn mangler mere end 300 elever en praktikplads, men ny
kampagne skal skaffe flere.
Syddansk Vækstforum har tilrettelagt kampagnen
www.praktikplads.nu, der skal få regionens virksomheder til at tage et
større ansvar for de unges praktikpladser.
Syddansk Vækstforum satser på at få del i midlerne fra Eu's
Globaliseringsfond, så virkningerne af masseafskedigelser kan
afbødes - ikke mindst i Sønderborg-området.
Syddansk Vækstforum har nu fået overblik over, hvordan
støttekronerne fra Eu's Globaliseringsfond kan bringes i spil - og
række en hjælpende hånd til Sønderborg-området.
Syddansk Vækstforum har tilrettelagt kampagnen
www.praktikplads.nu, der skal få regionens virksomheder til at tage et
større ansvar for de unges praktikpladser.
Syddansk Vækstforum har nu fået overblik over, hvordan
støttekronerne fra Eu's Globaliseringsfond kan bringes i spil - og
række en hjælpende hånd til Sønderborg-området.
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

24-06-09 Fyens Stiftstidende

Teknologi til det sure

24-06-09 Vejle Amts Folkeblad

Vejle: Handelsskolen får 4,7 mill. kr. fra regionen

01-07-09 JydskeVestkysten

Holst støtter Siemens møllefrabrik

01-07-09 Sønderborg Ugeavis

EU-støtte til Sønderborg er rykket et skridt nærmere

02-07-09 TV2 Syd, regionale nyheder kl. 19.30

Regionsformand glæder sig over nyt center

02-07-09 dr.dk

Millioner skal mindske frafald

02-07-09 dr.dk

Kampagne for flere praktikpladser

07.JydskeVestkysten, Digeposten,
09-07-09 Ugeavisen Tønder, dr.dk, Radio Mojn,
mojn.dk, Der Nordschleswiger (2),
teknologisk.dk, Børsen
08-07-09 Lokalbladet Budstikken Sønderborg

Aluminiumscentrum ligger fortsat i Syddanmark

Der er store perspektiver i velfærdsteknologi og sammen med en
række parter har Syddansk Vækstforum taget initiativ til
velfærdsteknologi.nu, der er et tværgående samarbejde, som skal
udbrede velfærdsteknologi på sygehuse og sociale institutioner.
Samtidig arbejder Syddansk Vækstforum på at oprette en kapitalfond
med mindst 100 mio. kr., der skal investere i nye virksomheder på
området.
Vejle Handelsskole har fået knap 4,7 mio. kr. fra Region Syddanmark
til projektet Hold Fast, der har et samlet budget på 46,7 mio. kr.
Projektet, der har hele 149 partnere i det syddanske og midtjyske
område, skal sikre, at færre unge falder fra på
ungdomsuddannelserne.
Syddansk Vækstforum vil give en hånd med, f.eks. På
uddannelsesområdet, hvis Siemens vil bygge en vindmøllefabrik i
Esbjerg.
Efter et møde mellem repræsentanter fra Syddansk Vækstforum og
Sønderborg Kommune er der nu skabt klarhed over, hvad der konkret
skal søges EU-kroner til for at hjælpe de afskedigede medarbejdere i
Sønderborg-området.
Et nyt center for naturfag, teknik og sundhed skal oprettes i
Sønderborg, og det glæder Carl Holst.
Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum investerer 46 mio. i et
projekt, Hold Fast, der skal mindske frafaldet på
ungdomsuddannelserne.
Syddansk Vækstforum har tilrettelagt kampagnen
www.praktikplads.nu, der skal få regionens virksomheder til at tage et
større ansvar for de unges praktikpladser.
Med et fireårigt netværksprojekt til 60 mio. kr., hjælper Syddansk
Vækstforum AluCluster i Tønder til at bibeholde sin position som
Danmarks førende aluminiums-innovationsnetværk.

Det nationale undervisningscenter kommer til
Sønderborg

Et nyt center for naturfag, teknik og sundhed skal oprettes i
Sønderborg, og det glæder Carl Holst. Tanken er at gøre hele
Syddanmark til en naturfagsregion.
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Dato

Medie

Overskrift

22.dr.dk, Børsen, Fyns Amts Avis (2),
Tønder Kommune er med i projekt, der skal hjælpe
29-07-09 Ugeavisen Tønder, Radio Mojn,
hoteller og konferencesteder ud af krisen
mojn.dk, erhvervsejendom.dk,
ErhvervsBladet, Flensborg Avis,
Ugeavisen Esbjerg, Lokal-bladet
Budstikken Kolding, Esbjerg, Vejle og
Fredericia
28-07-09 AllerBusiness.dk, jernindustri.dk,
Aluminiumscentrum ligger fortsat i Syddanmark
idag.dk
10-08-09 TV2Fyn.dk, fyn.dk, Fyns Amts Avis,
fynsamtsavis.dk
12.Jv.dk, Jydske Vestkysten, Danske
20-08-09 Kommuner online, dr.dk, sdu.dk,
vejleamtsfolkeblad.dk, Vejle Amts
Folkeblad, Fredericia Dagblad,
redioglobus.dk
19-08-09 Tv2fyn.dk, idag.dk, dr.dk

Lindø-lukning rammer hele Fyn

Manglende vejledning sender unge i ledighed

19-08-09 Sønderborg Ugeavis

Stor interesse for EU-penge

20-08-09 Odense.dk

Odense Kommune klar med ambitiøs strategi for
velfærdsteknologi

21-08-09 Jv.dk, Jydske Vestkysten

Syddanskere bliver dummere

09-09-09 Fyns Amts Avis, fynsamtsavis.dk

46 millioner skal holde unge i uddannelsen

Vækstforum vil trække akademikere til

Kommentar
Syddansk Vækstforum har indstillet godt 9 mio. til et projekt, der
over de næste tre år skal trække flere internationale konferencer til
regionen.

Med et fireårigt netværksprojekt til 60 mio. kr., hjælper Syddansk
Vækstforum AluCluster i Tønder til at bibeholde sin position som
Danmarks førende aluminiums-innovationsnetværk.
Syddansk Vækstforum er klar til hurtig hjælp til de 3000
medarbejdere, der i dag blev fyret på Lindøværftet.
Mangel på højtuddannede i særligt de sydjyske yderområder har
længe været et velkendt problem. Nu vil Syddansk Vækstforum
vende tendensen.

De unge ved for lidt om uddannelsesmulighederne, ikke mindst på
sundhedsområdet, og derfor har ungdomsuddannelserne og Syddansk
Vækstforum startet initiativet Syddansk Uddannelsesaftale, som bl.a.
skal forbedre vejledningen af de unge.
Idéworkshop på Alsion med deltagelse af regionsrådsformand og
formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst, gav en række bud på,
hvad der skal til for at skabe vækst i Sønderborg-området og sikre de
ledige nye job.
Odense Kommune har sammen med en række partnere ansøgt
Syddansk Vækstforum om finansiering af projektet Welfare Tech
Region.
Hver femte ung i Syddanmark dropper ud eller starter aldrig på en
uddannelse. Det vil Syddansk Vækstforum gøre noget ved, og første
trin var en konference i går, der skulle finde ud af, hvad problemet
skyldes.
Det nye projekt Hold Fast, bl.a. støttet af Syddansk Vækstforum, skal
fastholde de syddanske unge i deres uddannelser.
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

09-09-09 Sønderborg Ugeavis

Globaliserings-ansøgning på plads

10.Idag.dk; jern- og maskinindustrien,
14-09-09 erhvervsbladet.dk, dr.dk, Børsen

Vækstforum skal sikre jobs på Sydfyn

14-09-09 Social IT NYT

Social IT og Velfærdsteknologi - et satsningsområde
inden for velfærdsteknologi

09-09-09 Fyns Amts Avis, fynsamtsavis.dk

46 millioner skal holde unge i uddannelsen

09-09-09 Sønderborg Ugeavis

Globaliserings-ansøgning på plads

10.Idag.dk; jern- og maskinindustrien,
14-09-20 erhvervsbladet.dk, dr.dk, Børsen

Vækstforum skal sikre jobs på Sydfyn

Ansøgningen til EU's Globaliseringsfond er nu sendt det første stykke
vej mod EU.
Med et beløb på 350.000 kr. vil Syddansk Vækstforum være
medvirkende til at fremtidssikre jern-, metal- og mekatronikbranchen
på Sydfyn.
Velfærdsteknologi er på dagsordenen på flere forskellige niveauer i
det offentlige Danmark. Syddansk Vækstforum valgte i 2008
velfærdsteknologi og velfærdsservice som et af deres fire
satsningsområder, når det gælder den regionale erhvervsudvikling.
Det nye projekt Hold Fast, bl.a. støttet af Syddansk Vækstforum, skal
fastholde de syddanske unge i deres uddannelser.
Ansøgningen til EU's Globaliseringsfond er nu sendt det første stykke
vej mod EU.
Med et beløb på 350.000 kr. vil Syddansk Vækstforum være
medvirkende til at fremtidssikre jern-, metal- og mekatronikbranchen
på Sydfyn.
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