Bilag 18

Status på kommunikationsindsatsen vedrørende Vækstforums aktiviteter i perioden januar 2009 til november 2009
I perioden 1. januar 2009 til 25. november 2009 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter. Omtalerne er fordelt på
trykte medier, online medier, radio og tv.
Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

12-01-09

Fyns Amts Avis

Virksomheder skal ansætte flere

13-01-09

Fyns Amts Avis

Guldregn til spa og wellness

13-01-09

Fyns Stiftstidende

Ærø vil lokke turister med wellness

20-01-09

Flensborg Avis

Hurtigt overblik

26-01-09

MetroXpress

Leg skal lokke folk til Syddanmark

26-01-09

Jydske Vestkysten

Regional karavane skal undsætte erhvervsliv

27-01-09

JydskeVestkysten

Karavane skal hjælpe erhvervsliv

31-01-09

JydskeVestkysten Esbjerg

Messe

Vækstforum har bevilget 4,5 mio. kr. til projekt at skabe vækst og
dermed flere jobs i iværksættervirksomheder.
Vækstforum har bevilget 2 mio. kr. til oprettelse af spa- og
wellnesscenter, der skal give turister flere gode oplevelser og
mulighed for at bruge penge. Det vil skabe vækst og udvikling på
Ærø og dermed komme regionen til gode.
Vækstforum har bevilget 2 mio. kr. til oprettelse af spa- og
wellnesscenter, der skal give turister flere gode oplevelser og
mulighed for at bruge penge. Det vil skabe vækst og udvikling på
Ærø og dermed komme regionen til gode.
Nyetableret hotlinefunktion og en fundingdatabase giver hurtigt
overblik over de mest centrale finansieringsmuligheder for regionale
udviklingsprojekter.
Regionen forsøger at profilere sig inden for leg og læring for at lokke
turister til ved at tage udgangspunkt i konkrete oplevelser i
markedsføring.
På erhvervskaravanen samler Vækstforum alle lokale, regionale og
nationale kræfter på et møde, hvor det bliver muligt at danne sig et
overblik over aktiviteter på hele erhvervsfremmeområdet
Vækstforum har iværksat en erhvervskaravane skal hjælpe regionens
virksomheder sikkert gennem finanskrise og økonomisk recession.
Nøgleord er samarbejde, netværk og støtte.
Vækstforum har iværksat en erhvervskaravane. Nøgleord er
samarbejde, netværk og støtte.

1

Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

03-02-09

www.dr.dk

God interesse for erhvervsfremme

04-02-09

TV2 Syd, regionale nyheder kl. 19.30 Region Syddanmark støtter el-bil

09-02-09

www.odense.dk

14-02-09

TV2 Fyn

Overblik og inspiration på Syddansk
Erhvervskaravane
DM i Klima – mød fynsk deltager

19-02-09

Fyns Amts Avis

Nyt maritimt netværk på vej

19-02-09

JydskeVestkysten

Tyskere er interesseret i Esbjerg Havn

19-02-09

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner Hav og havn skal sikre væksten

22-02-09

DR P4 Trekanten, Nyhederne kl.
07.30

Vækstforum har iværksat en erhvervskaravane skal hjælpe regionens
virksomheder sikkert gennem finanskrise og økonomisk recession.
Nøgleord er samarbejde, netværk og støtte.
TV indslag om undersøgelser af brugernes valg i forbindelse med
udvikling af el-bilen
Vækstforum har iværksat en erhvervskaravane. Nøgleord er
samarbejde, netværk og støtte.
TV-indslag: Carl Holst, dommer for Region Syddanmark i Klima
DM, udtaler at der ikke er råd til ikke at tro på alle gode ideer, der kan
sikre et godt miljø.
Maritime Potentialer skal undersøge om der kan dannes klynger for at
udvikle nye initiativer således indsatsen koordineres.
Undersøgelserne skal koncentreres om maritime oplevelses- og
læringszoner, uddannelse og innovationer.
Regionen inviterer samarbejdspartnere i Schleswig-Holstein på
studiebesøg på Esbjerg Havn for at præsentere Esbjerg Havn og
områdets offshoreindustri.
Svendborg vil udnytte det maritime potentiale til at skabe udvikling
og vækst i området bl.a. med hjælp fra Vækstforum.
Et samarbejde mellem regionen og Invest In Denmark under
udenrigsministeriet har haft stor effekt på skabelse og fastholdelse af
jobs i regionen.

Invest In Denmark virker
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

23-02-09

Ritzau.dk, metroxpress.dk,
berlingske.dk, fpn.dk, bt.dk,
bornholmstidende.dk, urban.dk,
fyn.dk, aoh.dk, politikken.dk,
dagbladetringskjern.dk, mja.dk,
stiften.dk, folketidende.dk,
lokalavisen.dk, nordvestnyt.dk,
business.dk, amtsavisen.dk,
dagbladet-holstrbro-struer.dk,
borsen.dk, villabyerne.dk, sjnyheder.dk, sondagsavisen.dk,
tv2fyn.dk, horsensfolkeblad.dk,
kristligt-dagblad.dk, tv2east.dk,
fynsamtsavis.dk, sermitsiaq.gl,
vejleamtsfolkeblad.dk, jv.dk,
dagbladetonline.dk, lemvigfolkeblad.dk, viborg-folkeblad.dk,
fynsstiftstidende.dk,
Ritzau, metroXpress København,
Flensborg Avis, Berlingske Tidende,
Bornholms Tidende, Dagbladet
Køge/Ringsted/Roskilde

Forskning skal gøre elbiler lækre

Vækstforum støtter et forskningsprojekt på 28 mio. kr., der skal gøre
elbiler lækre gennem undersøgelser af brugerne og deres valg.
Projektets fokus er indretning, teknologier, services og
forretningsmuligheder. Et samarbejde mellem Region Syddanmark,
kommuner, Designskolen Kolding og adskillige partnere i
erhvervslivet.

Forskning skal gøre elbiler lækre

23-02-09

Danske Kommuner Online

Kommuner vil forske i elbiler

23-02-09

www.jv.dk

Designskole skal gøre el-biler trendy

24-02-09

JydskeVestkysten

Elbiler skal friste som en sodavandsis

24-02-09

Fyns Amts Avis

Manden bag bamse-eventyr er trækplaster

Vækstforum støtter et forskningsprojekt på 28 mio. kr., der skal gøre
elbiler lækre gennem undersøgelser af brugerne og deres valg.
Projektets fokus er indretning, teknologier, services og
forretningsmuligheder. Et samarbejde mellem Region Syddanmark,
kommuner, Designskolen Kolding og adskillige partnere i
erhvervslivet.
Designskolen Kolding og en række partnere vil undersøge hvad der
skal til for at bilister vælger en elbil.
Målet er ikke at producere en el-bil. Det er et samarbejde mellem en
lang række partnere, der bidrager med arbejdstimer, viden og penge.
Elbilen skal være lækker, fristende som en sodavandsis for fremtidens
bilkøbere. Det skal undersøges, hvad der kan få folk til at købe en
elbil.
Syddansk erhvervskaravane i Ringe med foredrag af Leif
Christensen, der står bag den danske afdeling af Build-A-Bear. Han
siger man skal tro på sit produkt og egne evner men være realistisk.
Der er brug for iværksættere.

23-02-09
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

24-02-09

DR P3, De sorte spejdere

Syddansk erhvervskaravane

01-03-09

Bølgem (Varde Erhvervs- og
Turistråd)

Et omdrejningspunkt for viden om plast

03-03-09

Fyns Stiftstidende

Sydfyn – en fælles magnet

04-03-09

Sønderborg Ugeavis

Biobrændsler skal levere energi til brændselsceller

05-03-09

JydskeVestkysten Kolding

Kolding er afgørende vejkryds for elbilens fremtid

06-03-09

Børsen

Designskolen Kolding vil lave elbilsløsninger

11-03-09

Lokalbladet Budstikken Kolding

Dyt-dyt - må jeg låne en stikkontakt

Radioindslag med Mikkel Hemmingsen vedrørende den syddanske
erhvervskaravane.
Danish Fiber Production har indgået et samarbejde med Plast Center
Danmark inden for rammerne af innovationsnetværket PlastNet, der
bl.a. er støttet via Vækstforums klyngeprogram.
Svendborg vil udnytte det maritime potentiale til at skabe udvikling
og vækst i området bl.a. med hjælp fra Vækstforum.
Vækstforum har bevilget 1,3 mio. kr. til undersøgelse om gylle,
organisk affald og halm kan omdannes til biogas og bioetanol og
levere energi til mikrokraftvarmeanlæg. Planen er at opsætte 100
anlæg i private hjem i 2010-2012.
Designskolen Kolding er bindeled for projektet, der skal opsamles al
den viden, der kan flytte holdninger og få bilisterne til at skifte til elbil. Samarbejdet omhandler partnere fra både det private og det
offentlige.
Et nyt projekt på Designskolen Kolding med 28 mio. kr. i ryggen fra
bl.a. Vækstforum vil have bilister til at vælge elbiler.
Designskolen i kolding har skudt deres store elbil-projekt i gang

12-03-09

www.NewsMarket.dk

4.9 millioner til banebrydende hjerteforskning

13-03-09

www.dknyt.dk

Udvikling i Yderområder

18-03-09

www.odense.dk

Finansministeriet ser på velfærdsteknologi i Odense

20-03-09

Morgenavisen Jyllands-Posten

Elbilerne kommer stærkt

Omkring 100.000 danskere lider af den alvorlige sygdom hjertesvigt.
Hjertesvigtpatienter må ofte slås med hyppige indlæggelser og talrige
ambulante besøg på sygehuset. Men måske vil dette snart ændre sig:
OUH Svendborg Sygehus vil i forskningsprojektet Tele-Hjertesvigt
finde ud af, hvordan patienternes indlæggelsestid kan forkortes og
antallet af ambulante besøg nedbringes.
Syddansk Vækstforum har uddelt 5,5 mio. kr. til fire-fem projekter.
Den 19. marts får Odense fornemt besøg, når statens
Bedømmelsesudvalg for arbejdskraftbesparende teknologier skal se,
hvordan man konkret i Odense og Region Syddanmark bruger de
såkaldte arbejdskraftbesparende teknologier (ABT).
Stor artikel om perspektiverne for elbiler i Danmark, herunder om
Designskolen Koldings treårige design- og innovatinsprojekt, som er
støttet af Vækstforum.
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

21-03-09

JydskeVestkysten

Nyt energiforum skal skabe vækst i regionen

31-03-09

JydskeVestkysten

Penge fra udlandet sikrer job

01-04-09

Denmark: Towards future greenhpuse concepts

01-04-09

www.FloraCultureInternational.co
m
www.tvsyd.dk

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.tv2fyn.dk

03-04-09

Erhvervsbladet

14-04-09

Ugeavisen Faaborg

19-04-09

Fyens Stiftstidende

20-04-09

www.dr.dk

21-04-09

Radio Globus Rødding

21-04-09

Flensborg Avis

21-04-09

JydskeVestkysten

24-04-09

Fredericia Dagblad

28-04-09

Vejle Amts Folkeblad

3000 medarbejdere skal uddannes

Syddansk Vækstform sætter gang i et projekt, der skal videreuddanne
over 3000 medarbejdere i det syddanske turisterhverv.
Guider skal blive klogere
Syddansk Vækstforum har bevilget 42 mio. kr. til at videreuddanne
flere end 3000 personer, der arbejder med turisme i den syddanske
region.
Offensiv til sydjysk turisme på 42 mio. kr.
Syddansk Vækstforum støtter dannelsen af Oplevelsernes Academy
og vil professionalisere turismeerhvervet
Turistfolk skal være klogere
Syddansk Vækstforum støtter dannelsen af Oplevelsernes Academy
og vil professionalisere turismeerhvervet
Fyn mangler praktikpladser
Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne er faldet
voldsomt på et halvt år, og Vækstforum vil lave en kampagne, der
skal skaffe flere.
Kampagne skal give flere praktikpladser
Syddansk Vækstforum prøver med kampagne, at skabe flere
praktikpladser, bl.a. i Sønderjylland.
Mange unge uden praktikplads i Region Syddanmark Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne er faldet
voldsomt på et halvt år, og Vækstforum vil lave en kampagne, der
skal skaffe flere.
30 procent flere praktikpladser
Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne er faldet
voldsomt på et halvt år, og Vækstforum vil lave en kampagne, der
skal skaffe flere.
Kampagne skal sikre arbejdspladser
Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne er faldet
voldsomt på et halvt år, og Vækstforum vil lave en kampagne, der
skal skaffe flere.
Syddanmark: Kampagne for flere elev- og
Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne er faldet
praktikpladser
voldsomt på et halvt år, og Vækstforum vil lave en kampagne, der
skal skaffe flere.
Regionen: Vækstpakke fra regionen
Virkningen af finanskrisen skal afbødes og Syddanmark vil derfor
afsætte midler til en vækstpakke.
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

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

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

06-06-09

Flensborg Avis

Ministermøde blev en succes

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

02-06-09

Ugeavisen Faaborg

Vækstpakke skal skaffe ny praktik

04-06-09

Teknovation.dk

EU-midler til styrkelse af dansk køleklynge

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.
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.
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.
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.
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

04-06-09

TV2 Fyn, kl. 19.30

04-06-09

DR P4 Radio Fyn, kl. 06.30

04-06-09

Fyens Stiftstidende

05-06-09

Fyens Stiftstidende

05-06-09

JydskeVestkysten

10-06-09

Sønderborg Ugeavis

10-06-09

JydskeVestkysten Sønderborg

16-06-09

Fyens Stiftstidende

Møde mellem regeringen og Region Syddanmark om Repræsentanter for Region Syddanmark har sammen med
Lindø-arbejdere
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.
Region Syddanmark vil sikre de ansatte på
Syddansk Vækstforum vil bede staten om at sikre, at der kommer
Lindøværftet
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.
EU-penge skal hjælpe Lindø
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.
Lindø-ansatte skal have varmere hænder
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.
Regeringen søger om EU-penge til hårdt trængte Als 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.
EU midler til fyrede fra Danfoss
Syddansk Vækstforum har indgået aftale med regeringen om at søge
EU midler til de mange fyrede Danfoss medarbejdere i Sønderborgområdet.
Køleklyngen får EU-penge til udvikling
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.
EU-støtte til metal-arbejdere
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.
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

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

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

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.
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.
8

Dato

Medie

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.-09.072009

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

Aluminiumscentrum ligger fortsat i Syddanmark

08-07-09

22.-29-072009

28-07-09

10-08-09
12.-20-082009

19-08-09

dr.dk, Børsen, Fyns Amts Avis (2),
Ugeavisen Tønder, Radio Mojn,
mojn.dk, erhvervsejendom.dk,
ErhvervsBladet, Flensborg Avis,
Ugeavisen Esbjerg, Lokal-bladet
Budstikken Kolding, Esbjerg, Vejle
og Fredericia
AllerBusiness.dk, jernindustri.dk,
idag.dk

Overskrift

Det nationale undervisningscenter kommer til
Sønderborg
Tønder Kommune er med i projekt, der skal hjælpe
hoteller og konferencesteder ud af krisen

Aluminiumscentrum ligger fortsat i Syddanmark

TV2Fyn.dk, fyn.dk, Fyms Amts Avis, Region Syddanmark til hurtig hjælp
fynsamtsavis.dk
Jv.dk, Jydske Vestkysten, Danske
Vækstforum vil trække akademikere til
Kommuner online, dr.dk, sdu.dk,
vejleamtsfolkeblad.dk, Vejle Amts
Folkeblad, Fredericia Dagblad,
redioglobus.dk
Tv2fyn.dk, idag.dk, dr.dk
Manglende vejledning sender unge i ledighed

Kommentar
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.
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.
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.
Region Syddanmark 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.
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

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

09-09-09

Sønderborg Ugeavis

Globaliserings-ansøgning på plads

10.-23-092009

Idag.dk, jern- og maskinindustrien,
Vækstforum skal sikre jobs på Sydfyn
erhvervsbladet.dk, dr.dk, Børsen,
Ugeavisen Faaborg,
ugeavisenfaaborg.dk, metal-supply.dk
Social IT NYT
Social IT og Velfærdsteknologi - et satsningsområde
inden for velfærdsteknologi

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.
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.

14-09-09

23.09-0511-2009

Ritzaus Bureau, Politiken, penge.dk, Offshore skal sætte gang i Esbjerg-området
maritimedanmark.dk, Erhvervsbladet,
erhvervsbladet.dk, jv.dk, dr.dk,
npinvestor.dk, erhvervsejendom.dk,
Ugeavisen Esbjerg, metal-supply.dk,
jv.dk, jernindustri.dk, Idag.dk, LokalBladet Budstikken Esbjerg, Fiskeri
Tidende, Ing.dk, Ingeniøren,
Licitationen - Byggeriets Dagblad,
Vejle Amts Folkeblad,
vejleamtsfolkeblad.dk

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.
Syddansk Vækstforum har besluttet at give 27 millioner til projektet
"Energi på Havet" til et ambitiøst udviklingsprojekt, der skal styrke
offshore-sektoren og øge beskæftigelsen i Esbjerg-området.
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Dato

Medie

23.09-2310-2009

30-09-09

Ritzaus Bureau, TVSyd.dk, dr.dk,
Stor satsning på Vækst i Syddanmark
udviklingsforumodense.dk,
erhvervsejendom.dk, cedi.dk,
teknovation.dk, dr.dk,
erhvervsbladet.dk, dknyt.dk, Fyens
Stiftstidende, Erhvervsbladet,
electronicsupply.dk, Flensborg Avis,
vejleamtsfolkeblad.dk, Fredericia
Dagblad, Lokal-Bladet Budstikken
Vejen, Nyhedsinformation for Socialog Sundhedssektoren
jv.dk, JydskeVestkysten, Vejle Amts 100 millioner til velfærdsteknik
Folkeblad, vejleamtsfolkeblad.dk,
Erhvervsbladet, Erhvervsbladet.dk,
cedi.dk
TV2 Syd, regionale nyheder kl. 19.30 Ny aftale skal hjælpe de unge

06-10-09

Give Avis

Hærvejen får en million

07.-15-102009

jv.dk, JydskeVestkysten

Vejen Stiller skarpt på offshore-branche

22-10-09

Børsen

Mindre virksomheder skal løfte dansk
fødevareinnovation

06.-13-112009

erhvervsbladet.dk, Der
Nordschleswiger

20 millioner til helårsturisme i Vadehavet

07-11-09

JydskeVestkysten

Nu skal forbrugerne smage på regionen

29.09-0210-2009

Overskrift

Kommentar
Syddansk Vækstforum er med 52 mio. kr. gået ind i sin hidtil største
satsning. Projektet, Welfare Tech Region, har et samlet budget på 77
mio. kr. og skal sikre den syddanske region en førerposition inden for
velfærdsteknologi, som er et markedsområde med store
vækstmuligheder.

Syddansk Vækstforum har netop fyldt 100 millioner i en tank, der
skal sikre risikovillig kapital til virksomheder, der har idéer til såkaldt
velfærdsteknologi.
Indslag om indgåelsen af Syddansk Uddannelsesaftale.
Syddansk Turisme har med støtte bl.a. fra Syddansk Vækstforum
igangsat et nyt hærvejsprojekt, der skal løfte den gamle vandre- og
cykelrute til et internationalt niveau.
UdviklingsCentret for erhverv og turisme i Vejen Kommune har
opnået støtte fra Syddansk Vækstforum til et millionprojekt, som skal
hjælpe små og store virksomheder til at blive underleverandører i
offshore-sektoren.
14 studerende fra "Food Architect"-uddannelsen, som er støttet af
Syddansk Vækstforum, skal bidrage til at innovere fødevarebranchen
- bl.a. ved at lære at tænke anderledes og mere fremsynet.
Med 20 millioner i ryggen vil en række sydvestjyske aktører nu
forsøge at udvikle helårsturisme i forbindelse med Nationalpark
Vadehavet. Projektet finansieres bl.a. af Syddansk Vækstforum og
EU's fond for Regional Udvikling.
Syddansk Vækstforum og Væksthus Syddanmark har taget initiativ til
at udvikle en fødevareklynge, der skal samle fødevarevirksomhederne
i Syddanmark. Regionen skal markedsføres samlet i stil med Toscana.
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Dato

Medie

Overskrift

Kommentar

09-11-09

Erhvervsbladet, erhvervsbladet.dk,
metal-supply.dk, electronicsupply.dk

Energisatsning skal op i verdensklasse

12.-17-112009

VesterhavsPosten,
JydskeVestekysten, Der
Nordschleswiger

20 mio. kroner til helårsturisme i Nationalpark
Vadehavet

20.-25-112009

JydskeVestkysten, Ugeavisen Vejle

Nu skal turisterne flås for penge

20-11-09

Ingeniøren, teknologisk.dk

Velfærdsteknologier skal skabe 5000 nye jobs

24-11-09

Børsen (tillæg om offshore)

Region Syddanmark: 20.000 job i offshorebranchen
2020

Syddansk Vækstforum vil med Danfoss i spidsen samle alle
energivirksomheder i en ny kæmpeklynge, der skal sende den danske
satsning på energieffektivitet op blandt verdens bedste. I alt har
Vækstforum det seneste år bevilget over 80 mio. kr. til
energiprojekter, der kan gavne virksomhedernes eksportmuligheder
og øge væksten inden for området.
Et nyt projekt skal skaffe flere gæster til vadehavsområdet uden for
højsæsonen og øge døgnforbruget. Projektet til 20 mio. kr. er
finansieret af bl.a. Syddansk Vækstforum og EU's fond for Regional
Udvikling.
En række lokale inspirationsmøder skal videreudvikles Hærvejen som
turistoplevelse ved at få overnatningssteder, dagligvarebutikker,
gårdbutikker, kunsthåndværkere og attraktioner til at arbejde bedre
sammen.
Stor artikel om potentialet i velfærdsteknologi, herunder om
Syddansk Vækstforums iværksættelse af projektet Welfare Tech
Region, der skal skabe 300 nye virksomheder og 5000 nye jobs.
Syddansk Vækstforum satser stort på offshorebranchen med bl.a.
projekterne "Energi på Havet" og "offshore Innovationsnetværk", der
tilsammen har et budget på 50 mio. kr. Målsætningen er 20.000 jobs i
2020.
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