Bilag 3
Notat – Synliggørelse af syddanske styrker
Begivenheder i årets løb:
Der iværksættes løbende begivenheder, som kaster lys på Vækstforums
forretningsområder og den syddanske region.
Fremgangsmåde:
Minimum hver anden måned afholdes en begivenhed, som sætter fokus på et af
Vækstforums forretningsområder. Begivenhederne koordineres af
vækstforumsekretariatet og afholdes i tæt samarbejde med lokale, subregionale,
regionale, statslige og aktører på det internationale område. Den nærmere planlægning
følger.

Målgruppe:
Samarbejdsparter, aktører og presse inviteres ind og bidrager til udvikling af projektidéer
inden for indsatsområdet. Der deltager repræsentanter fra Vækstforum i hvert
arrangement.
Resultat:
Begivenhederne skaber opmærksomhed på de forskellige aktiviteter og styrker i
regionen. De gør Vækstforums initiativer mere nærværende, og skal samtidigt medvirke
til udvikling af nye, stærke projekter inden for indsatsområdet. Desuden vil
begivenhederne synliggøre den enkelte aktør, som er vært for arrangementet.
Foreløbig oversigt over begivenheder:
Emne
Konference om Handlingsplan
2009-2010: Omstilling til højere
vækst

Velfærdsteknologi og - service

Energi

Indhold og budskab
Vækstforum præsenterer
udkast til ”Handlingsplan 200910: Omstilling til højere vækst”.
Dialogkonference om
handlingsplanens
hovedbudskab.
Synliggørelse af de syddanske
og især Odenses potentialer
som kraftcenter for sundhedsog velfærdsteknologi, herunder
synliggørelse af de unikke
syddanske kompetencer inden
for robotteknologi og
automatisering.
Synliggørelse af syddanske
styrkepositioner inden for
energierhverv med særligt
fokus på off-shore, mekatronik
og energiforsyning.

Geografi
Kolding

Odense

Off shore: Esbjerg
Mekatronik: Sønderborg
Energiforsyning:
Trekantområdet

Design

Oplevelseserhverv - Leg og
læring

Tiltrækning og fastholdelse af
højtuddannet arbejdskraft

Syddansk Erhvervsfremme

Klynger

Dansk-Tysk grænseregion

Synliggørelse af design som
erhverv samt potentialet i
anvendelsen i design som
redskab til vækst og
omstilling af eksisterende
erhverv.
Synliggørelse af aktiviteter og
projekter på området for
turisme- og oplevelsesøkonomi
i regionen i samarbejde med
Syddansk Turisme. Evt. under
overskriften ’leg og læring’
Fokus på tiltrækning og
fastholdelse af højtuddannet
arbejdskraft uden for de store
byområder – initiativet
understøtter bl.a. Vækstforums
partnerskabsaftale med
regeringen.
Synliggørelse af og overblik
over regionens
erhvervsfremmeaktiviteter og aktører, samt en samlet
præsentation af regionale og
nationale støttemuligheder.
Synliggørelse af Vækstforums
klyngeindsats og de foreløbige
resultater heraf, bl.a. belyst
igennem eksempler på konkrete
klyngesamarbejder inden for fx
fødevareerhvervet, gartneri og
køleteknik.
Fokus på omstilling fra
grænseregion til vækstregion,
hvor der er brug for et
tværgående samarbejde
mellem regeringen, de
syddanske parter og de tyske
samarbejdsparter for at nå
målet om et nordeuropæisk
knudepunkt for handel, logistik
og turisme.

Kolding

Billund

Et yderområde

Et eller flere steder i regionen

Sønderborg

Grænselandet
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