Bilag 13

September 2009:
Implementering af
Vækstforums Handlingsplan
2009-2010:
- Effekt og omstilling

Særlige initiativer i forhold til den økonomiske krise –
Vækstforums vækstpakke og partnerskabsaftale
Vækstforums initiativer

Planlagte og igangsatte aktiviteter 2009

Vækstpakkens
koordinationsgruppe

Vækstpakken

Fastholdelse af unge
i uddannelsessystemet

Flere elev- og
praktikpladser

Partnerskabsaftale

Øget offentligt-privat samarbejde i byggeri

Styrket samarbejde på
uddannelsesområdet

Lindø

Danfoss
Omstilling til fremtidig vækst

Markedsføring
af jobmuligheder

Afbøde krisens virkninger /
Syddanmark tilbage i
vækstsporet

Velfærdsteknologi: Initiativer og målsætninger i Vækstforums Handlingsplan
Målsætninger
Vækstforums initiativer

Medarbejder- og
brugerdreven
innovation

Designanvendelse

Skabe 15% højere værditilvækst i eksisterende
virksomheder inden for velfærdsteknologi og service

Teknologioverførsel
og implementering af
nye teknologier

Skabe 20% flere nye vækstvirksomheder
inden for velfærdsteknologi og -service

Iværksætteri

Frigøre 5% af arbejdskraftressourcerne i
social- og sundhedsområdet til andre
funktioner gennem brug af nye teknologier

Tiltrækning af
kapital og
investeringer

Udfordringer

Flere private
virksomheder
indenfor
velfærdsteknologier og - service

Behov for at
styrke samspillet
mellem
offentlige og
private aktører

Tværgående samarbejde mellem den offentlige sektor, private virksomheder og
forskningsinstitutioner

Velfærdsteknologi: Overblik over initiativer og aktiviteter

WelfareTech Region
Interreg: ROBIN - ROBotics:

Servicedesign

Nationalt konsortium – Sundheds- og velfærds
innovatino
Grænseoverskridende samarbejde på
velfærdsteknologi
Udvidelse af velfærdsteknologi.nu
SDEO – Syddansk Bruxelleskontor
Tech Trans

Velfærdstekonologi.nu
- koordinering og samarbejde
Videncenter for Offentlig-Privat
Innovation og Velfærdsteknologi
Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier (BIV)
Demens i hjemmet
Velfærdsinnovationsenheden

Designanvendelse

Kapitalfond

Medarbejder- og
brugerdreven
innovation

ABTFonden
Teknologioverførsel
og implementering
af nye teknologier

Væksthuset
Iværksætteri

Vestdansk
Investeringsfremme

Tiltrækning af kapital
Og investeringer

Igangsatte og planlagte aktiviteter 2009
Vækstforums initiativer

Velfærdsteknologi i Region Syddanmark
Virksomheder
- Mere end 200 virksomheder
- Mere end 30% i Odense

4 Sygehusenheder – pt. på 18 matrikler
-Sygehus Lillebælt
-Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus
-Sydvestjysk Sygehus
-Sygehus Sønderjylland

Myndigheder

Forskning & uddannelse

-22 Kommuner
-Region Syddanmark
-Servicestyrelsen
-m.fl.

-SDU (Flere fakulteter og
centre, bl.a.
-Mærsk-instituttet
-Mads Clausen-instituttet
-Knowledge Lab
-Designskolen Kolding
-University College Vest
-University College Syd
-University College Lillebælt

Fagforeninger
-FOA
-Dansk Sygeplejeråd

Kommercialisering
& erhvervsfremme
-Tech Trans
-Odense Udviklingsforum
-Udviklingsråd Sønderjylland

Vidensinstitutioner
Netværk
-Robocluster
(Supplynet, Carenet
Medicnet)
-AluCluster
-Mekatronikklyngen
-IT Forum Syddanmark
-IT Forum Fyn
- IT Forum Vest

-Teknologisk Institut
-Medcom

Velfærdsteknologi: Planlagte og igangværende aktiviteter
Aktivitet

Indhold

Kapitalfond

Etablering af kapitalfond i samspil med Vækstfonden med henblik på at tilvejebringe kapital til
investering i velfærdsteknologiske virksomheder. Ansøgning er sendt til Erhvervs- og
Byggestyrelsen. Forventes at være etableret ultimo 2009.

Vest-dansk Investeringsfremme

Aftale med Foreningen Vestdansk Investeringsfremme om målrettet satsning på at tiltrække
virksomheder inden for velfærdsteknologier i henhold til resultatkontrakten 2010-12, som
forelægges Vækstforum til godkendelse september 2009.

Tiltrækning af nationale midler

Løbende matchmaking og facilitering af regionale ansøgninger til Finansministeriets fond for
arbejdskraftbesparende teknologier og andre fonde.

Væksthuset

Fokusering af Væksthusets indsats på iværksætterområdet, så den målrettet understøtter etablering
af nye virksomheder inden for velfærdsteknologi- og service. Løbende dialog med Væksthuset.

Velfærdsinnovationsenhed

Etablering af regional platform, som skal opfange og understøtte udvikling af idéer fra
medarbejdere, forskning, brugere og pårørende til projekter på sundhedsområdet. Samspil med
virksomheder og vidensinstitutioner. Udvikling af regionale projektbørser. Enheden blev etableret 1.
september 2009 ved ansættelse af 6 medarbejdere.

Demens i hjemmet

Projekt: Skabelse af nye produkter, der kan understøtte demente i eget hjem, samt at afprøve og
forfine processen med at bedrive brugerdreven innovation. Forventes svar fra Erhvervs- og
Byggestyrelsen oktober 2009.

Brugerdreven innovation til
udvikling af velfærdsteknologier (BIV)

Projekt: Metodeudvikling og implementering af medarbejder- og brugerdreven innovation på
sundhedsområdet. Skal sikre udvikling og udbredelse af velfærdsteknologier. Opsamling af
brugerbehov for velfærdsteknologi, udvikling og demonstration samt udbredelse til relevante miljøer.
Projektet forankres hos Velfærdsinnovationsenheden. Forventes svar fra Erhvervs- og
Byggestyrelsen oktober 2009.

Videnscenter for OPI og
velfærdsteknologi

Etablering af et videnscenter for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi. Fokus på
forskning, formidling og afprøvning. Nuværende deltagere: Syddansk Universitet, Servicestyrelsen,
Odense Kommune, Region Syddanmark. Statsligt engagement søges via OPS-strategien og den
virksomhedsrettede innovationsstrategi, efteråret 2009.

Velfærdsteknologi: Planlagte og igangværende aktiviteter (fortsat)
Aktivitet

Indhold

Velfærdteknologi.nu

Organisering af samarbejde og koordinering af aktiviteter på tværs af regionen med fælles vision om et internationalt
kraftcenter for velfærdsteknologier. Igangsat på initiativ af Odense Kommune, Region Syddanmark, Servicestyrelsen og
Syddansk Universitet. Åbent for alle aktører, der interesserer sig for velfærdsteknologier og -service. Etableret efteråret
2008.

Servicedesign

Matchmaking og facilitering af ansøgninger til Erhvervs- og Byggestyrelsens pulje for servicedesign. Første projekt på
Odense Universitets Hospital er afsluttet og resultater fremvist på national konference den 27. august 2009.

TechTrans

Styrkelse af indsatsen på patentering, rådgivning etc. Der er etableret samarbejde mellem SDU og sundhedssektoren
om fælles faciliteter, som konkret kan rådgive om problemstillinger i forbindelse med teknologioverførsel,
kommercialisering af forskning mv.

SDEO – Syddansk Bruxelleskontor

Der er indgået resultatkontrakt med Syddansk Bruxelles kontor om
direkte støtte til udarbejdelse af EU-ansøgninger. Bruxelles-kontoret fokuserer indsatsen på Vækstforums fire
forretningsområder, herunder velfærdsteknologi. Forarbejde til et muligt projekt, Regions of Knowledge, påbegyndt
august 2009.

Næste skridt

Indhold

Udvidelse af velfærdsteknologi.nu

Inddragelse af Kommuner, Sygehuse og relevante klynger. Kommunerne inddrages i udviklingsprojekter gennem
behovsafklarende dialogmøder. Fremvisning af potentialet i velfærdsteknologier for byråds-og regionsrådspolitikere
september 2009. Møde i socialdirektørforeningen primo oktober 2009.

Grænseoverskridende samarbejde på
velfærdsteknologi

Der er flere oplagte samarbejdsmuligheder med tyske parter, som sekretariatet vil konkretisere i løbet af de kommende
måneder. Kortlægningsrapport er udarbejdet og kan findes på velfaerdsteknologi.nu Workshop afholdes januar 2010.

Nationalt konsortium: Sundheds- &
Velfærdsinnovation

Udbud i samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation. Ansøgning inden for sundheds- og velfærdsteknologi er
prækvalificeret. Endelig ansøgning indsendes oktober 2009. Fokus på velfærdsteknologier målrettet udvalgte kroniske
sygdomme. Samarbejdet skal, med et samlet budget på ca. 100 mio. kr., styrke innovation og værdiskabelse i den
private sektor og skabe bedre og mere effektive behandlings- og plejetilbud til borgerne. Svar december 2009.

Interreg-ROBin

Udvikling af sundhedsrobotter i et grænseoverskridende samarbejde mellem Region Syddanmark og Kiel (SchleswigK.E.R.N). Behovsafdækning og matchmaking mellem virksomheder og sygehuse. Ansøgningen behandles oktober
2009

WelfareTech Region

Opbygning af et internationalt førende miljø for udvikling af velfærdsteknologier til social- og sundhedsområdet bl.a.
gennem konkrete produktudviklingsprojekter. Behandles i Vækstforum september 2009.

Implementering af Vækstforums
Handlingsplan 2009-2010:
- Effekt og omstilling
(Energi)

Energi: Initiativer og målsætninger i Vækstforums Handlingsplan
Vækstforums initiativer

Teknologianvendelse

Gartnerierhvervet bliver 50% mere
energieffektivt

Samarbejde mellem
forskningsverdenen og
erhvervslivet

10% højere vækst indenfor offshore,
energisystemer og mekatronik

Tiltrækning og fastholdelse
af kvalificeret arbejdskraft

Målsætninger

Udfordringer

Behov for mere
forskning og
innovation

Bedre
tilgængelighed
og ny
anvendelse af
viden og
teknologier

Mangel på
kvalificeret
arbejdskraft

Energi: Overblik over initiativer og aktiviteter

FNs
klimatopmøde
Tiltrækning og
fastholdelse af
kvalificeret arbejdskraft

Forskning
Væksthuset
Dansk-Tysk energisatsning
Vestdansk
Investeringsfremme

Øget offentligt-privat samarbejde i byggeri
Samarbejde med det Syddanske
Bruxelleskontor om energiprojekter
Projektudvikling energieffektive gartnerier
Projektudvikling intelligente
energisystemer
Vækst i mekatronik til energiløsninger

Teknologianvendelse

Vækst i offshore
Samarbejde mellem
forsknings-verden og
erhvervslivet

Planlagte og igangsatte aktiviteter 2009
Vækstforums initiativer

Energi i Region Syddanmark
Energisystemer
Kompetencer koncentreret omkring
trekantsområdet
10 000 beskæftiget inden for værdikæden.
Omsætning 25 mia. kr. i Region Syddanmark

Offshore
Kompetencer lokaliseret i Esbjerg.
50 % af DK arbejdsstyrken er beskæftiget
i Region Syddanmark 5600 ansatte.
Omsætning i regionen: 7 mia. kr.
Offshoreindustrien i Esbjerg er omdrejningspunktet
for den samlede danske omsætning på 70 mia. kr.

Gartnerier
Kompetencer koncentreret på Fyn.
50 % af DK arbejdsstyrken er i Region
Syddanmark. 5000 ansatte. Omsætning i
regionen:: 2 mia. kr.

Mekatronik – til energiløsninger
Kompetencer koncentreret omkring Als og
Sønderborg.
50 % af DK markedet i Region Syddanmark
15000 ansatte. Omsætning i regionen: 15
mia. Kr.

Energi : Planlagte og igangværende aktiviteter
Aktivitet

Indhold

Vækst i Offshore

Udvikling af projekt ”Vækst i Offshore” bl.a. kompetenceudvikling, tiltrækning,
stragegiudvikling, forskning mm. 1. projektansøgning modtaget sommer 2009.

Vækst i mekatronik til
energiløsninger.

Udvikling af mekatronikprojekter bl.a. tiltrækning og udvikling af kompetencer og teknologi.
Mekatronikerhvervet er parter i modtagne ansøgninger. Fortsat indsats efterår 2009.

Projektudvikling intelligente
energisystemer

Projektudvikling intelligente energisystemer. Projektansøgninger modtaget sommer 2009.

Energi-effektive gartnerier

Effektiv energiudnyttelse er nøglen til at sikre rentabilitet i gartnerierhvervet. Dette er blevet
yderligere aktualiseret med øgede grønne afgifter. Projekter igangsat.

Samarbejde med det
Syddanske Bruxelleskontor om
energiprojekter

Samarbejde og inddragelse af kontoret i projekter med europæiske / internationale
aktiviteter og partnere. Inddrages løbende i konkrete projekter.

Offentligt-privat samarbejde i
byggeri

Øget offentligt-privat samarbejde om energieffektiveløsninger i bygger. Samarbejdet løftes
gennem Energiforum samt aktiviteter, der igangsættes i efterår 2009 som opfølgning på
Energikonferencen i juni 2009.

FNs klimakonference, COP15

Aktiviteter ifm. FNs klimatopmøde: KlimaDM,
”Bright Green Youth” ungdomskonference, klimakonferencer i regionen mm.

Vest-dansk
Investeringsfremme

Aftale med Foreningen Vestdansk Investeringsfremme om målrettet satsning på at tiltrække
kapital/virksomheder til udvikling af energiteknologi. Møde afholdt, følges op i efterår 2009.

Dansk-Tysk energisatsning

Samarbejde med Slesvig-Holsten og Hamburg om udvikling og vækst af eksisterende og
nye energivirksomheder i de 2 regioner. 5 styrkeområder udpeget, projektudvikling i gang
og workshop i efterår 2009.

Energi: Planlagte og igangsatte aktiviteter
Næste skridt

Indhold

Væksthuset

Fokusering af Væksthusets indsats for vækst, herunder øget eksport, i energivirksomheder.
2010.

Forskning

Øget forskning, herunder også øget samarbejde mellem vidensinstitutioner, virksomheder og
det offentlige. Løbende konkrete projekter. Ellers: 2010.

Implementering af Vækstforums
Handlingsplan 2009-2010:
- Effekt og omstilling
(Klynger)

Klynger: Initiativer og målsætninger i Vækstforums Handlingsplan
Vækstforums initiativer

Iværksætteri og
forretningsudvikling

15% flere arbejdspladser i
dokumenterede, potentielle nye klynger

Innovationssamarbejde

15% Højere værditilvækst indenfor
eksisterende erhvervsklynger

Kompetenceudvikling og
efteruddannelse

Målsætninger

Udfordringer

De syddanske
styrkepositioner
har forholdsvis
lav produktivitet
og
beskæftigelsestilbagegang
Regionens
andel af
virksomheder
indenfor
højproduktive
væksterhverv er
for lav

Tværgående samarbejde mellem den offentlige sektor, private virksomheder og
forskningsinstitutioner

Klynger: Overblik over initiativer og aktiviteter

Offshore Innovationsnetværk
Fødevaresektorens Innovationsnetværk
Welfare Tech Region
Evaluering af modne klynger
Klyngeevent
Udvikling af spirende klynger
(Fødevarer – catering, Transport og logistik)

Bruxelleskontoret

Mikrofinansieringspulje
Plastcenter Danmarks
innovationsnetværk
Innovationsnetværk
Alucluster

CB-log
Transport og logistik
Klyngekorlægning
RegX

Innovationssamarbejder

Iværksætteri og
forretningsudvikliing

Alu, robo, off-shore, plast, mekatronik og køle (modne klynger)
Kompetenceudvikling og
efteruddannelse

Igangsatte og planlagte aktiviteter 2009
Vækstforums initiativer

Klyngeaktører i Region Syddanmark
Offentlige myndigheder
• Relevante ministerier og
styrelser
• Region Syddanmark
• Kommuner

Virksomheder
-Danfoss, DONG Energy, Mærsk Olie & Gas, Arla, LEGO,
- og mange mange flere
Forskning & uddannelse
• SDU (Flere fakulteter og
centre, bl.a. RegX)
• Ålborg Universitet i Esbjerg
• CVU’er
• Erhvervsskoler
• RegX

Vidensinstitutioner
• Teknologisk Institut
• FORCE Technology

Spirende klynger*
• Stålklyngen
• Plastklyngen
• Fødevare
• Miljø
• Transport
• Energi
• Oplevelse
• Turisme
• Sundhed
• Sikkerhed

Modne klynger*
 Mekatronikklyngen
 AluCluster
 Køleklyngen
 RoboCluster
 Offshore Center
 Maritim klynge Esbjerg

*) jf. Syddansk Universitets klyngeanalyse 2009

Klynger: Planlagte og igangværende aktiviteter
Aktivitet

Indhold

Alu, robo, off-shore, plast
Mekatronik og køle

Vækstforum har støttet en række konkrete initiativer i regi af disse modne klynger med i alt 48

RegX

Samler regionale, nationale og internationale aktører i et videnmiljø, som skal etablere en
internationalt førende uddannelse inden for open innovation, klyngeudvikling mv. Nuværende
parter: Syddansk Vækstforum, Syddansk Universitet, Bitten og Mads Clausens Fond, TRIN,
Erhvers- og Byggestyrelsen, Strategy Lab, Berkeley University, Harvard Business School m.fl.
Projektet er under igangsættelse. Officiel åbning nov. 09.

Klyngekortlægning

Samlet kortlægning af spirende klynger er afsluttet jan. 09. Effektmåling af
klyngesamarbejdsprojekter er under udvikling som pilotprojekt i samarbejde med Danmarks
Statistik og Erhvervs- og byggestyrelsen.

CB-Log

De eksisterende logistikkompetencer i Schleswig og Syddanmark er samlet i en
grænseoverskridende klynge for logistik, kvalificering og forskning. Projektets partnere er WiREG
Flensborg/Schleswig mbH, Fachhochschule Flensburg, Udviklingsråd Sønderjylland (URS), EUC
Syd. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft für
die Region Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön mbH, Bundesvereinigung Logistik (BVL) –
Regionalgruppe Schleswig-Holstein, Danmarks Transportklynge, netværk i Region Syddanmark
og Aabenraa Kommune. Igangsat 08.

mio. kr. ud af et samlet budget på 117 mio. kr.

Klynger: Planlagte og igangværende aktiviteter
Aktivitet

Indhold

SDEO – Syddansk
Bruxelleskontor

Der er indgået resultatkontrakt for 2009-2010 med Syddansk bruxelleskontor om direkte støtte til
udarbejdelse af EU-ansøgninger. Det er aftalt, at Bruxelleskontoret fokuserer indsatsen på
vækstforums fire forretningsområder herunder klyngeområdet.

Innovationsnetværk
Alucluster

Vækstforum medfinansierer konkrete aktiviteter i regi af dette nationale Innovationsnetværk.
Vækstforum indstillede midler til innovationsnetværket juni. 09.

Plastcenter Danmarks
Innovationsnetværk

Vækstforum medfinansierer konkrete aktiviteter i regi af dette nationale Innovationsnetværk.
Vækstforum indstillede midler til innovationsnetværket mar. 09.

Mikrofinansieringspulje

Pulje, hvor eksempelvis feasibilitystudier af markedspotentaler og udvikling af klyngestrategier
støttes med op til 100.000 kr. Puljen blev tilvejebragt på Vækstforums møde den 31. marts 2009.
Puljen er i 2009 reserveret til udvikling af de spirende klynger på fødevare og transport &
logistikområdet. Puljen løber 2009-2011.

Udvikling af spirende klynge:
Fødevarer – foodservice/catering

Med procesbistand fra Væksthus Syddanmark benyttes såkaldte ildsjæle til at tage den direkte
dialog med virksomhederne og samle virksomhederne indenfor den spirende klynge på
fødevareområdet fokuseret på foodservice/catering. Afsluttes feb. 2010.

Udvikling af spirende klynge:
Transport-logistik

Med procesbistand fra Væksthus Syddanmark benyttes såkaldte ildsjæle til at tage den direkte
dialog med virksomhederne og samle virksomhederne indenfor den spirende klynge på transportlogistikområdet. Bygger videre på CBLog-projektet. Afsluttes feb. 2010.

Klynger: Planlagte og igangsatte aktiviteter
Næste skridt

Indhold

Klyngeevent

I tilknytning til åbningen af RegX arrangeres en synliggørelse af potentialerne i
klyngeudvikling. Nov. 09.

Evaluering af modne klynger

I efteråret 09 igangsættes en evaluering af de modne klynger, hvori der indgår en beskrivelse
og vurdering af klyngerne og udbyttet af samarbejderne. Forventet afsluttes primo 2010.

Welfare Tech Region

Der er udviklet en større ansøgning til vækstforum på dette område, der er under behandling
på Vækstforums møde sep. 09. Ansøgningen ligger indenfor forretningsområdet
velfærdsteknologi og –service men benytter sig i høj grad af klyngebegrebet som redskab.

Fødevaresektorens
Innovationsnetværk

Har fået statslig støtte som innovationsnetværk. Ansøgning om regional medfinansiering er
under behandling på Vækstforums møde sep. 09.

Offshore Innovationsnetværk

Har fået statslig støtte som innovationsnetværk. Ansøgning om regional medfinansiering er
under behandling på Vækstforums møde sep. 09.

Implementering af Vækstforums
Handlingsplan 2009-2010:
- Effekt og omstilling
(Oplevelseserhverv)

Oplevelseserhverv: Initiativer og målsætninger i Vækstforums
Handlingsplan

20% flere af alle regionens virksomheder
har øget vækst gennem brug af design

Udvikling af
vækstvirksomheder

15% flere arbejdspladser i indenfor
turismeerhveret

Design

30% Højere Værdi tilvækst i
turismeerhvervet

Markedsføring af turisme

20% flere væksvirksomheder indenfor
formgivning image og branding

Kompetenceudvikling

Destinationsudvikling

Udfordringer

Målsætninger

Vækstforums initiativer

Den
syddanske
har det
næstlaveste
døgnforbrug
pr. turist,
blandt de
danske
regioner

Syddanmark
har for få
virksomheder
der anvender
design

Uddannelses
niveauet i
oplevelseserhvervene
er lavt
sammenlignet med
andre
brancher

Tværgående samarbejde mellem den offentlige sektor, private virksomheder og
forskningsinstitutioner

Oplevelseserhverv: Initiativer og målsætninger i Vækstforums
Handlingsplan
Planlagte og igangsatte aktiviteter 2009

Vækstforums initiativer

Flensborg
Fjord

Grænseoverskridende samarbejde

Væksthuset

Oplevelsernes
Academy

Udviklingsgruppe:
Formgivning,
image og branding
Udviklingsgruppe:
Design

Fremtidsfabrikken
Sydfyn

Udvikling af
vækstvirksomheder

Designlaboratorier

Andelsdesign

Design

AOS

Leg og læring

Markedsføring af turisme

Det
Sydfynske
Øhav

Vadehavet

Syddansk Turisme

Destinationsudvikling

International
Erhvervsturisme

Kompetenceudvikling

Bruxelleskontoret

Oplevelseserhverv i Region Syddanmark
Turismeudviklingsselskab
-Syddansk Turisme

Turistdestinationer
- Trekantsområdet/ Lillebælt
- Billund
- Vestkysten
- Vadehavet
- Sønderjylland/grænselandet
- Fyn
- Odense
- Det Sydfynske Øhav

De fem mest besøgte
attraktioner (2007)
-Legoland
-Odense Zoo
-Givskud Zoo
-Egeskov Slot
-Danfoss Universe

Forskning & uddannelse
- Designskolen Kolding
-SDU, flere institutter, herunder:
- Center for Turisme, Innovation,
BrandBase, og Kultur,
– Center for Playware
- Tietgenskolen

Regionale institutioner
- Væksthuset (designambassadører)
- BiZ-ArT
- House of Design

Note: Aktører er fremhævet pba. konkrete og aktuelle projekter inden for oplevelseserhverv

Oplevelseserhverv: Planlagte og igangværende aktiviteter
Aktivitet

Indhold

International Erhvervsturisme

International Erhvervsturisme – et netværk mellem regionens større kongresbyer og partnere fra
uddannelsesinstitutioner. Netværket skal tiltrække og håndtere større, komplekse
arrangementer indenfor eksempelvis sundhedsområdet, og øge regionens styrkeposition i
forhold til at betjene og servicere internationale arrangementer. Igangsat.

AOS

”Alt om Syddanmark” , forkortet AOS, er et utraditionelt samarbejde mellem de
væsentligste medievirksomheder i Region Syddanmark, nemlig Syddanske Medier, TV
Syd, TV2 Fyn, Fynske Medier og Vejle Amts Folkeblad. Disse fire mediehuse har
udviklet en webportal, www.AOS.dk - der giver et samlet overblik over kultur- og
fritidsoplevelser i Region Syddanmark. I drift.

Designlaboratorier

Der etableres 3-årige kreative undersøgelsesrum og eksperimentzoner, der vil medvirke til
tværfaglig indsigt, samarbejde og vækst i regionens virksomheder. Der sættes fokus på brugen
af design og innovation som værktøjer til værditilvækst i Danmark. Projekt igangsat.

Leg og læring

Leg og læring er Syddanmarks signatur som turismedestination. Denne spidskompetence
udbredes både i forhold til lokale, regionale og nationale satsninger bl.a. som nationalt
erhvervspartnerskab I forbindelse med udmøntningen af den nationale fællesstrategi på
turismeområdet. Projekt igangsat.

Vadehavet

Udpeget som nationalpark. Samarbejde med kommunerne og turisterhvervet om ny udvikling af
Vadehavet som turistdestination. Igangsat.

Andelsdesign

Et forum for mindre designvirksomheder baseret på andelstanken. Forummet skal fungere som
netværk, bidrager til proffesionalisering af både virksomhedsdrift og markedsføring. Projektet er
endnu under udarbejdelse.

Fremtidsfabrikken Sydfyn

”Fremtidsfabrikken Sydfyn” er etableringen af en permanent fremtidsfabrik, hvor kreative
iværksættere og borgere kan mødes, uddannes og udvikle regionen. Gennem uddannelse og
workshops inddrages, udfoldes og aktiveres dette uudnyttede potentiale, så disse fastholdes i
regionen og bidrager til udviklingen af Sydfyn. Projektudvikling i gang.

Oplevelseserhverv: Planlagte og igangværende aktiviteter
Aktivitet

Indhold

Det Sydfynske Øhav

Der er en nationalparkundersøgelse i gang. Samarbejde med kommunerne og turisterhvervet
om ny udvikling af Sydfyn som turistdestination. Igangsat.

SDEO – Det Syddanske
Bruxelleskontor

I samarbejde med Det Syddanske Bruxelles-kontor, SDEO, fokuseres på mulighederne for
syddanske aktørers deltagelse i europæiske uddannelsesprojekter, bl.a. under Leonardoprogrammet. Forår 2010.

Væksthuset

Udvikling og afprøvning af koncept for vækstpakke til campingerhvervet. Igangsat.

Syddansk Turisme:

Kontrakten med Syddansk Turisme definerer en række overordnede mål indenfor vækst,
samarbejde og markedsføring, som Syddansk Turisme skal nå over en 4-årig periode. I drift.

Flensborg Fjord

Helårsturisme på tværs af grænsen ved udvikling og udnyttelse af det maritime
oplevelsespotentiale. Interregprojekt i gang.

Oplevelsernes Academy

Regionalt favnende uddannelsesprojekt inden for oplevelsesøkonomi og turisme; efter- og
videreuddannelsesforløb for hhv. ejer, ledere, mellemledere, turismemedarbejdere og
kommunalt ansatte - skræddersyede forløb og eksisterende tilbud, der er tilpasset målgruppen,
og med fokus på behov og muligheder i yderområderne. Projekt godkendt af Vækstforum.

Udviklingsgruppe: Design

Design som redskab: Vækst gennem implementering af design i produkt- og procesudvikling og
strategisk design i alle brancher. Udvikling og videndeling af best practice. Udviklingsgruppe
nedsat og i arbejde.

Næste skridt

Indhold

Udviklingsgruppe: Formgivning,
image og branding.

Flere vækstiværksættere inden for formgivning, image og branding, inkl. design og
reklamevirksomheder. Forslag til parter: Kommuner og Væksthuset. 2010.

Grænseoverskridende
samarbejde

Kortlægning af grænseoverskridende samarbejdsmuligheder er under udarbejdelse i
samarbejde med tyske myndigheder. Afholdelse af workshops i efteråret 2009.

Yderområder: Overblik over initiativer og aktiviteter

Vækstforums initiativer

Fremtidsfabrikken
Input med kontant
output
Medicinhave,
Tranekær
Tønder Festival
Naturturisme i
Sydvestjylland
Styrkelse af innovationsgraden i jern,- metal- og
mekatronik industrien
Destionationsudvikling
i yderområderne

Task Force for
projektudvikling

Projektrådgivning
og matchmaking

Pulje til
projektudvikling i
yderområderne

Netværk for
yderområderne
Pulje til kompetenceudvikling i yderområderne

Igangsatte og planlagte aktiviteter med
særligt fokus på yderområderne

Vækst i Yderområderne i Region Syddanmark
Nøgletal om yderområderne
- 14% af den syddanske befolkning
- Kendetegnet ved lav erhvervsindkomst og
svag befolkningsudvikling
- Yderområderne er specialiseret inden for
fødevarer og turisme
Myndigheder
-Tønder Kommune
-Svendborg Kommune
-Faaborg-Midtfyn Kommune
-Langeland Kommune
-Ærø Kommune

Tværkommunale samarbejder
-Sydfyns UdviklingsSamarbejde
-Sydvestjysk UdviklingsForum
-Sammenslutningen af
Danske Småøer

Erhvervsforeninger
- Tønder Erhvervsforum
- Rømø-Tønder Turistforening
- Svendborg Erhvervsråd
- Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd
- Turist- og erhvervsforeningen
Langeland
- Turist- og erhvervsforeningen Ærø

Uddannelsesinstitutioner
- SIMAC – Svendborg International
Maritime Academy
- Navigationsskolen på Ærø
-Erhvervsskoler i Svendborg og
Tønder

Yderområder: Planlagte og igangværende aktiviteter
Aktivitet

Indhold

Netværk for yderområderne

Sekretariatet har i 2008 taget initiativ til dannelsen af et netværk for yderområderne.
Kommunerne, erhvervsråd og tværkommunale samarbejdsorganisationer deltager i netværket.
Netværket skal facilitere projektudvikling af kreative udviklingsprojekter af høj kvalitet. Netværk
arbejder. Særlig indsats sommer/efterår 2009: Kompetenceudviklings-projekter i forhold til puljen.

Projektrådgivning og
matchmaking

Sekretariatets Task Force for projektudvikling i yderområderne skal yde rådgivning og sparring til
projektaktører i yderområderne. Task Forcen skal bidrage til brobygning til yderområderne i
forbindelse med projekter inden for de fire forretningsområder. I drift.

Destinationsudvikling i
yderområderne

Der igangsættes en række forprojekter til destinationsudvikling i regionens yderområder,
herunder: Naturturisme Sydvestjylland, Sound Experiment Center, Coast Alive og
Langelandsfortet. I drift i samarbejde med Syddansk Turisme.

Styrkelse af innovationsgraden i
jern-, metal- og
mekatronikindustrien

Projektets formål: At øge konkurrenceevnen hos små og mellemstore virksomheder i 4 sydfynske
kommuner gennem omstilling fra traditionel industri til vidensindustri til gavn for industrien,
beskæftigelses- og bosætningsmulighederne i området. I drift.

Naturturisme i Sydvestjylland

Projektets formål: At styrke det lokale erhvervsliv og tiltrække flere tilflyttere til Sydvestjylland ved
at satse på udviklingen af naturturisme gennem de særlige værdier indenfor natur, kultur, og
infrastruktur i området. I drift.

Tønder Festival

Projektets formål: Tønder Festival Fond – ”fit for the future” vil etablere et folkemusikalsk
oplevelsescenter, som forventer at skabe forøget omsætning lokalt, og brande Tønder som
Danmarks folkemusikby nr. 1. I drift.

Yderområder: Planlagte og igangværende aktiviteter
Aktivitet

Indhold

Medicinhave, Tranekær

Projekt: Planteressourceforeningen på Langeland vil etablere en ny turistattraktion som
skal bruges som besøgsmål i høj- og lavsæson og indgå i undervisning/formidling omkring
planter. I drift.

Input med kontant output

Projekt: At få viden om hvordan man fastholder og tiltrækker kvalificeret akademisk
arbejdskraft til Syddanmark for at øge værditilvæksten i de syddanske virksomheder. I
drift.

Fremtidsfabrikken

Projekt: Projektet skal realisere potentialet hos de kreative miljøer og andre iværksættere
på Sydfyn. Projektet tager udgangspunkt i en forundersøgelse der er gennemført i foråret
2009. Projektudvikling i gang.

Grænseoverskridende samarbejde: Region Syddanmark,
Delstatsregeringen og Region Sønderjylland-Schleswig
Vækstforums initiativer

Dansk-Tysk oplevelses- og
erhvervs region

Videnregion Syddanmark
Schleswig-Holstein

Dansk-tyske
erhvervsudviklingsprojekter

Brobygger-Pontifex

Mobilitet i
Grænseregionen

Grænseregionsportal

Sikre synergi med INTERREGprogrammerne

Dansk-tysk Databank

Understøtte
grænseoverskridende
styrkepositioner

Gensidig anerkendlese
af uddannelser

Realisering af
vækstpotentialerne i det
dansk-tyske samarbejde

Igangsatte og planlagte aktiviteter 2009

Grænseoverskridende samarbejde i Region Syddanmark






Den nære grænseregion: Region Sønderjylland-Schleswig
(0,7 mio. indb.)
Intereg IV A: Regions Syddanmark- SchleswigKERN
(2,3 mio. indb.)
Dansk-Tysk Partnerskabsaftale: Region SyddanmarkSlesvigHolsten (4,0 mio. indb.)

Grænseoverskridende samarbejde: Planlagte og igangværende aktiviteter
Aktivitet

Indhold

Gensidig anerkendelse af
uddannelser

Hurtig og seperat dansk-tysk accept af udvalgte erhvervsuddannelser. Forventes at bygge på
erfaringer fra eksisterende tysk-østrigske og tysk-franske samarbejder, eksempelvis i form af
mulighed for fælles svendeprøve/ handelseksamen. Forventede parter: Staten,
forbundsregeringen, Region Syddanmark og delstatsregeringen under medvirken af berørte
erhvervsuddannelser.

Dansk-Tysk Databank

Dokumentation af sammenhængen mellem Syddanmark og Nordtyskland og konkret
beslutningsgrundlag for barrierefjernelse, erhvervsmæssige styrkepostioner og branding.
Forventede parter: Delstatsregeringen, Region Syddanmark, Danmarks Statistik, tyske
statistikmyndigheder, Syddansk universitet.

Grænseregions-portalen

Synliggørelse af hele grænseregionen og informationstjenste der formidler information og
rådgivning fra myndigheder til arbejdstagere, virksomheder, studerende og borgere.
Forventede parter: Større aktører på begge sider af grænsen.

Mobilitet i grænseregionen

Med udgangspunkt i folketingets trafikforlig af 30.januar findes en model for at drøfte samarbejdet
over grænsen, herunder at trafik til Hamborg indgår i strategien for trafik i Østjylland, bedre
infrastruktur for gods og persontransport, dobbeltspor på de to sønderjyske strækninger og
hurtigere tog Hamborg-Jylland. Forventede parter: Staten, Forbundsregeringen, Region
Syddanmark og Delstatsregeringen.

Brobygger-Pontifex

Fjernelse af barrierer på tværs af grænsen, specielt vedrørende arbejdskraftens mobilitet. Der
oprettes en specialiseret juridisk enhed, som producerer gennemarbejdede faglige løsningsforslag
til hvordan grænsebarrierer kan nedbrydes i samarbejde med de nationale niveauer. Forventede
parter: Delstatsregeringen, Region Syddanmark, Region Sønderjylland-Schleswig, Stadt
Flensburg, Beskæftigelsesregion Syddanmark, WorkinDenmark

Grænseoverskridende samarbejde: Planlagte og igangværende aktiviteter
Aktivitet

Indhold

Dansk-tyske erhvervsudviklingprojekter

Med udgangspunkt i Regions Sydddanmarks og delstatsregeringens kortlægning af fælles dansktyske styrkepositioner, udarbejdes 1-2 konkrete projekter inden for Vækstforums
forretningsområder. Projekterne skal have en størrelse og synlighed, så de kan være grundlag for
markedsføring af Syddanmark-SlesvigHolsten. Forventede parter: (…)

Videnregion Syddanmark
Schleswig-Holstein

En del af partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein er et initiativ fra
Syddansk Universitet til et Interreg-støttet samarbejde med slesvig-holstenske universiteter og
universitetshospitalerne om bl.a. udvalgte forskningsområder, kommercialisering samt
uddannelsessamarbejde/styrkelse af mobilitet. Nuværende parter: Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel, Universität Flensburg, Fachhochschule Flensburg, Fachhochschule Kiel,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Odense Universitets Hospital og Syddansk Universitet.

Dansk-Tysk Oplevelses- og
erhvervsregion

Dansk-Tysk Oplevelses- og erhvervsregion. Projektet retter fokus mod den fælles tysk-danske
oplevelses- og erhvervsregion. Bag projektet skal der stå et ligeværdigt samarbejde bestående af
tyske og danske parter, som via en fælles medieplatform omfattende både TV, Internet, trykte
medier og radio, skal anskueliggøre og præsentere programregionen på en prægnant måde.
Projektets umiddelbare målgrupper er programregionens borgere og dets erhvervsliv. Tyskere og
danskere skal få et øget kendskab til mulighederne for enestående oplevelser og tilbud i både
deres egen og i naboregionen (Syddanmark og Slesvig-Holstein). Endvidere skal også andre dele
af Tyskland og Danmark hhv. udlandet gøres interesserede i programregionen. Forventede
parter: Region Syddanmark, Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein,
Landesregierung Schleswig-Holstein.

