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Forord

”

Målrettet investering styrker væksten i Nordjylland.
600 nye og varige jobs samt 1,5 mia. kr. i meromsætning i over 900 nordjyske virksomheder.
Det er de opløftende resultater af en række initiativer, som Vækstforum fik effektmål i 2016.
Og vi forventer lige så stærke resultater i fremtiden, for i 2016 satte Vækstforum ekstra
fart på fokuseringen af erhvervsudviklingen i Nordjylland. En fokusering som betyder lidt
færre men til gengæld større initiativer gennemført i samarbejde med stærke aktører, der har
kompetencerne og erfaringen til at skabe udviklingstilbud, som for alvor gør en forskel for
de nordjyske virksomheder.
Vi har stillet skarpt på de områder, hvor Nordjylland i forvejen har styrkepositioner, og hvor
der både er efterspørgsel på og potentiale til mere udvikling. For det er især her, at væksten
og fremtidens arbejdspladser ligger. Det gælder bl.a. vores erhvervsklynger og virksomhedernes
arbejde med innovation og bæredygtig vækst. Det gælder indsatsen for at sikre kvalificeret
arbejdskraft. Og det gælder ikke mindst turismeerhvervet og de mange oplevelser, som dets
virksomheder lever af at tilbyde både borgere og besøgende i Nordjylland.
Behovet for fokuserede investeringer øges også af, at vi i EU’s Strukturfondsperiode fra 2014
til 2020 råder over væsentligt færre midler samt oplever flere begrænsninger i arbejdet med
regional erhvervsfremme end tidligere. Den udfordring har vi valgt at løse ved at pulje vores
investeringer, og netop 2016 var det første hele år med en ny form for tematiserede ansøgningsrunder. En arbejdsform hvor vi puljer potentielle initiativer i temaer, vurderer dem i en
sammenhæng og investerer i de initiativer, som forventes at give de stærkeste resultater.
At fokus er afgørende for resultaterne ser vi i de initiativer, som Vækstforum tidligere har sat
i gang. Det giver os vished om, at vi har lagt den rigtige kurs – også selvom vi ind i mellem
modtager ansøgninger til gode initiativer, som falder lidt uden for rammerne, og som kræver
en ekstra tilpasning før de kan realiseres og bidrage bedst muligt til væksten i Nordjylland.
Det bliver spændende at følge resultaterne i de kommende år, når den fulde effekt af de mange
udviklingsinitiativer begynder at vise sig.
Ser vi på Nordjylland i et bredere perspektiv peger pilen også opad. De seneste år er der
igen kommet gang i beskæftigelsen i de nordjyske virksomheder, og det er særligt positivt,
at fremgangen breder sig til hele regionen.
I Vækstforum ser vi frem til at fortsætte bidraget til udviklingen med gode rammebetingelser
og målrettede initiativer, som gør en forskel for vækstparate virksomheder i Nordjylland.
God fornøjelse med årsrapporten.

Ulla Astman, formand for Vækstforum Nordjylland

Særlige udviklingsinitiativer
Vækstforum vedtog og iværksatte igen i 2016 en række særlige initiativer, som styrker det strategiske arbejde
for erhvervsudvikling og vækst i Nordjylland. Disse initiativer er således med til at understøtte gennemførelsen
og effekten af de konkrete udviklingsinitiativer, som Vækstforum og dets partnere igangsætter.

FremKom 3: Analyse af kompetenceudbud og -efterspørgsel i Nordjylland
I marts 2016 offentliggjorde partnerne bag FremKom en ny analyse af kompetenceudbud og -efterspørgsel i
Nordjylland. Hovedkonklusionerne er, at regionen i fremtiden vil opleve stigende mangel på faglærte og specialister, hvor især de private virksomheders efterspørgsel vil trække væksten.
Den nye analyse, som officielt betegnes FremKom 3, er udarbejdet af COWI, og den stiller skarpt på udbud og
efterspørgsel på kompetencer i Nordjylland i dag og frem mod år 2020. Analysen bygger på et stort statistisk
materiale kombineret med kvantitative surveys og kvalitative interviews med mere end 1.800 private og offentlige
virksomheder i Nordjylland. Det overordnede mål er at skabe både ny og opdateret viden om fremtidens kompetencebehov i alle dele af Nordjylland, for derved at sikre et solidt fundament for det strategiske arbejde med bl.a.
erhvervsudvikling og vækst i regionen.
Det strategiske samarbejde omkring FremKom bygger på tre ben: erhverv, beskæftigelse og uddannelse. Foruden
Region Nordjylland, Vækstforum Nordjylland og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd består samarbejdet af en
bred vifte af nordjyske uddannelses- og videninstitutioner, erhvervsfremmeaktører og arbejdsmarkedets parter.
Stigende mangel på faglærte og specialister
Analysen viser, at virksomhederne i Nordjylland i stigende grad vil opleve problemer med at rekruttere faglærte,
specialister og grupper af højtuddannede, mens der vil være et overskud af ufaglærte.
Det er specielt metalindustri, byggeri, IKT og øvrig produktion, der er i risiko for komptencemangel. Desuden
fungerer Aalborg som en magnet for arbejdskraft, og virksomheder i den øvrige del af regionen vil derfor få
sværere ved at rekruttere visse typer af arbejdskraft.

Flere unge skal vælge den erhvervsfaglige vej til succes
Nordjylland vil i år 2020 mangle mere end 2.400 faglærte, hvis væksten i de nordjyske virksomheder
skal fastholdes og øges. Derfor har Vækstforum og de nordjyske erhvervsskoler søsat et nyt initiativ
med titlen ”Den erhvervsfaglige vej til succes”, som skal styrke kompetenceudbuddet og væksten i
Nordjyllands erhvervsliv. Målet for det nye initiativ, som løber i tre år fra 2017 til 2019, er at få flere
unge til at vælge en erhvervsuddannelse, begrænse frafaldet og få flere til at gennemføre uddannelsen.
EUC Nordvest er tovholder på initiativet, som bl.a. skal medvirke til at øge andelen af en ungdomsårgang, der påbegynder en erhvervsuddannelse, fra 22 % til 26 %. Også andelen som gennemfører skal øges
med 6 %, så Nordjylland får 2.150 flere faglærte. Endeligt skal der i tæt samarbejde med virksomhederne
oprettes 600 nye praktikpladser, og manglen på faglært arbejdskraft skal reduceres med 450 personer.
Vækstforum har investeret 35 mio. kr. i initiativet via midler fra EU’s Strukturfonde.
Side 4

Private virksomheder vil trække væksten
Analysen viser en mindre fremgang i antallet af arbejdspladser i Nordjylland frem mod år 2020. Nærmere
bestemt 5.800 flere arbejdspladser.
Det særligt interessante er, at det forventes at blive de private virksomheder, som trækker væksten i udviklingen
af arbejdspladser og efterspørgsel på arbejdskraft. Hvor tidligere analyser (FremKom 1 og 2) viste, at det særligt
under den globale krise var offentlige virksomheder, som forventedes at trække væksten, så er billedet i dag vendt.
Det er et tegn på, at det går bedre for de private virksomheder, især i nogle brancher. I øvrigt fortsætter tendensen
med, at det især er virksomheder i Aalborg, som trækker væksten.

Ny nordjysk platform for fremtidens sundhedsydelser
I oktober 2016 fik de nordjyske ambitioner og muligheder inden for udvikling af fremtidens sundheds- og
velfærdsydelser et markant løft. Her besluttede Vækstforum således at forene kræfterne på området i et nyt
strategisk samarbejde mellem offentlige aktører, videninstitutioner og erhvervslivet i Nordjylland. Med en fælles
platform og én samlet organisation er målet at skabe større sammenhæng og stærkere resultater på sundheds- og
velfærdsområdet gennem et målrettet arbejde med forretningsorienteret udvikling, videnproduktion og innovation.
Det nye initiativ føres ud i livet med massiv opbakning fra Vækstforum, som i de kommende år vil investere i alt
21,5 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler og EU’s Strukturfonde med øje for potentialet for både virksomheder
og borgere.
Nordjylland vil vise vejen med nye løsninger
Nordjyske samarbejder har de senere år ført til flere succeser af den slags, som Vækstforum nu investerer i at
skabe flere af. Blandt succeserne er den telemedicinske servicefunktion TeleCare Nord, som i dag er et fast tilbud
til nordjyske patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), samt den præhospitale patientjournal, som
efter udvikling og test i Nordjylland i dag er indført i alle danske ambulancer og desuden på vej frem i udlandet.
Den slags tætte samarbejder mellem det offentlige sundhedsvæsen, stærke videninstitutioner og innovative private
virksomheder er nøglen til succes inden for udvikling af fremtidens sundheds- og velfærdsydelser. Og med en fælles
platform bliver det nemmere for de relevante aktører at samarbejde tæt om nye løsninger, bidrage med viden og
kompetencer i udviklingsarbejdet og sikre en forretningsorienteret proces, sådan at de færdige løsninger er tilpasset
brugernes behov – både når det gælder borgere i Nordjylland og på et potentielt stort globalt marked.

”

Vi vil sætte ekstra fokus på de mange muligheder
en erhvervsuddannelse giver og styrke uddannelsernes position inden for bl.a. automation og
robotteknologi, hvor der i fremtiden vil være et
markant stigende behov og et solidt vækstpotentiale.
Hans Chr. Jeppesen, direktør for EUC Nordvest

Tematiske ansøgningsrunder i 2016
Med Handlingsplan 2015-2018 har Vækstforum besluttet, at ansøgninger til en væsentlig del af EU’s Strukturfondsmidler skal indgå i tematiske ansøgningsrunder. Målet er at styrke fokuseringen ved investeringer i erhvervsudvikling og vækst i Nordjylland.
I EU’s igangværende Strukturfondsperiode fra 2014 til 2020 er der ca. 30 % færre midler til erhvervsfremme og
kompetenceudvikling end i den tidligere periode fra 2007 til 2013. Desuden er Strukturfondsmidlerne fordelt på
seks forskellige EU-prioriteter, hvilket betyder, at der er færre midler til rådighed for investeringer inden for hvert
prioritetsområde, end det tidligere har været tilfældet.
Samtidig har Vækstforum ønsket at styrke fokuseringen i sit arbejde med regional erhvervsudvikling, og som følge
deraf har Vækstforum siden efteråret 2015 arbejdet med investeringer via tematiske ansøgningsrunder på de
3 største af i alt 6 fokusområder i Vækstforums Handlingsplan 2015-2018. Disse tematiske ansøgningsrunder,
som hver især gentages med 12-18 måneders mellemrum, øger muligheden for at sammenligne de potentielle
initiativer inden for hvert tema, hvilket igen er med til at styrke fokuseringen på de mest effektfulde initiativer
til gavn for udviklingen og væksten i Nordjylland.
Målrettet investering af EU-midler
2016 var første hele år med tematiske ansøgningsrunder efter lanceringen af den nye procedure i efteråret 2015.
I løbet af 2016 blev der gennemført ansøgningsrunder på 5 forskellige temaer, lige fra styrket innovation i små og
mellemstore virksomheder til erhvervsfaglig og videregående uddannelse for unge via øget praktik og talentudvikling.
I alt igangsatte Vækstforum i 2016 gennem sine tematiske ansøgningsrunder 11 nye og målrettede initiativer
med en samlet investering på mere end 90 mio. kr. fordelt på midler fra både EU’s Regionalfond og Socialfond.
Se en samlet oversigt over de godkendte initiativer i de tematiske ansøgningsrunder i 2016 i figur 1.
Dialog skal sikre initiativer med stor effekt
Den nye procedure med hovedsageligt at investere EU-midler via tematiske ansøgningsrunder er generelt blevet
positivt modtaget i Nordjylland, og Vækstforum har nået sit delmål om at skabe et bedre sammenligningsgrundlag
for potentielle initiativer inden for hvert tema. Derudover vil det først i de kommende år kunne konkluderes, om
den øgede fokusering også har medvirket til at styrke initiativernes samlede effekt.

”

Med INNO-NORD opnår vi ikke blot udvikling
af nye produkter i Nordjylland. Initiativet er også
med til at understøtte brugen af og kendskabet
til hinanden på tværs af sektorer. Et innovationssamarbejde der styrker vækst og udvikling i regionen.
Flemming Larsen, direktør for Væksthus Nordjylland
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Figur 1: Oversigt over Vækstforums tematiske ansøgningsrunder i 2016
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Regionalfondens prioritet 1a:
- Styrket innovation i små og mellemstore virksomheder
Regionalfondens prioritet 3:
- Energi- og ressourceeffektive små og mellemstore virksomheder
Socialfondens prioritet 1a, 1b og 1c:
- Vejledning og støtte til iværksættere
- Vækstrettet kompetenceudvikling
Socialfondens prioritet 3a og 3b:
- Inklusion via uddannelse
- Inklusion via beskæftigelse
Socialfondens prioritet 4a:
- Erhvervsfaglig og videregående uddannelse via
praktik og talentudvikling (unge)
Socialfondens prioritet 4b:
- Erhvervsfaglig og videregående uddannelse (voksne)

Desuden vil Vækstforum fortsætte sit arbejde med den udfordring, der kan opstå hos potentielle ansøgere, når
der ikke længere er fri mulighed på alle fokusområder for at ansøge om investeringer til større initiativer hen over
året, men når disse i stedet skal falde inden for bestemte frister og prioriterede temaer under EU’s Strukturfonde.
Denne udfordring er en uundgåelig konsekvens af den nye tematiserede ansøgningsprocedure, og der arbejdes
løbende på at begrænse dens betydning gennem den tætte dialog, der foregår mellem Vækstforums sekretariat og
potentielle ansøgere om udvikling af initiativer af høj kvalitet og med størst mulig effekt på væksten i hele Nordjylland.

Nordjyske virksomheder får sparring til teknologi- og produktudvikling
Målrettet innovationsarbejde er afgørende for en virksomheds varige konkurrenceevne, men især for
mindre virksomheder kan det være en udfordring at finde tid til nytænkning ved siden af den daglige
produktion og drift. Derfor får små og mellemstore virksomheder i Nordjylland nu en håndsrækning,
som kan give deres konkurrenceevne et løft.
I et nyt initiativ ved navn INNO-NORD får virksomhederne i arbejdet med ny teknologi og nye produkter
tilbudt økonomisk støtte til sparring med andre virksomheder samt førende forskere og fagspecialister.
INNO-NORD udbydes af Væksthus Nordjylland sammen med Aalborg Universitet, University College
Nordjylland og de nordjyske erhvervsklynger. Målet er, at de deltagende virksomheder udvikler 40 nye
produkter eller services, og at der efter 5 år er skabt 140 nye jobs og 130 mio. kr. i meromsætning.
Vækstforum har investeret 26,1 mio. kr. i initiativet via midler fra EU’s Strukturfonde.
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Effekt af regional erhvervsfremme
En stor effektmåling viser, at Vækstforums indsats for regional erhvervsfremme hjælper regionens virksomheder
med at skabe nye og varige jobs samt øget omsætning.
584 nye og varige jobs samt en øget omsætning på 1,5 mia. kr. Sådan lyder de håndgribelige resultater skabt hos
934 nordjyske virksomheder ved hjælp af i alt 25 målrettede initiativer, som Vækstforum igangsatte i perioden
2010-2012 med en løbetid på op til 3 år.
Resultatet fremgår af en ny analyse, som er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med Erhvervsstyrelsen
og de regionale vækstfora. I analysen af den nordjyske indsats for erhvervsfremme effektmåles 934 deltagende
virksomheders udvikling i arbejdspladser og omsætning efter 3 år, og ses derefter i forhold til udviklingen hos en
sammenlignelig kontrolgruppe af virksomheder, som ikke har deltaget i de iværksatte initiativer til erhvervsfremme.
På den måde fås et meget nøjagtigt billede af effekten af de regionale investeringer.
Værdifuldt udbytte af målrettede investeringer
Vækstforum Nordjylland og de øvrige fem regionale vækstfora er de første til at anvende en så omfattende og
nøjagtig analysemetode til at måle effekten af den regionale erhvervsfremme.
Og netop dokumentation for, at indsatsen virker, er afgørende for Vækstforum Nordjylland – både i forhold til
de 174 mio. kr. fra EU’s Strukturfonde, som man investerede i perioden 2010-2012, og i forhold til at få mest
muligt ud af fremtidige investeringer.

Hvor mange jobs er der skabt?
Den faktiske fuldtidsbeskæftigelse i alle deltagervirksomheder er
vokset fra ca. 17.400 i 2. halvår 2012 til ca. 19.000 i 2. halvår 2015.
Effektmålingen indikerer, at ud af disse ca. 1.600 nye varige fuldtidsjobs, kan de 584 jobs tilskrives virksomhedernes deltagelse i de
nordjyske erhvervsfremmeinitiativer.

Hvor meget er omsætningen steget?
Den faktiske omsætning i alle deltagervirksomheder er vokset fra ca. 19,4 mia. kr.
i 2. halvår 2012 til ca. 23,4 mia. kr. i 2. halvår 2015 målt i løbende priser.
Effektmålingen indikerer, at ud af denne meromsætning på ca. 4,0 mia. kr., kan de
1,5 mia. kr. tilskrives virksomhedernes deltagelse i de nordjyske erhvervsfremmeinitiativer. Det svarer til 6,4 pct. af virksomhedernes samlede omsætning.

Hvad koster det at skabe et job?
Hvad koster det i offentlige investeringer i regional erhvervsfremme at skabe et varigt fuldtidsjob?
Vækstforum har i perioden 2010-2012 investeret i alt 174 mio. kr. fra EU’s Strukturfonde i de 25
virksomhedsrettede initiativer, som indgår i effektmålingen. Effekten er estimeret til 584 varige
fuldtidsjobs, og dermed bliver prisen per varige job 297.945 kr. – eller i runde tal 300.000 kr.
Ser man i stedet på prisen per skabte årsværk akkumuleret over hele perioden 2010-2012 er
denne ca. 160.000 kr. per årsværk.
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De stærke maritime erhverv i Nordjylland er blandt dem,
som ved hjælp af målrettede regionale investeringer har
skabt mange nye jobs og øget omsætning.

Tal og fakta om effekt af regional erhvervsfremme i Nordjylland
584 nye og varige fuldtidsjobs

1,5 mia. kr. i meromsætning

Effektmålingen, som er lavet af Danmarks Statistik, ser på private virksomheder, der har deltaget i 25 forskellige initiativer, som blev igangsat af Vækstforum Nordjylland i perioden 2010-2012 med investeringer
på i alt 174 mio. kr. fra EU’s Strukturfonde. Initiativerne er medfinansieret af EU’s Regional- og Socialfond
og sigter på at skabe vækst og beskæftigelse i private virksomheder.
De i alt 934 deltagende virksomheders udvikling i omsætning og beskæftigelse er fulgt fra 2012 til 2015
vha. Danmarks Statistiks registeroplysninger. Effekterne måles ved at sammenligne virksomhedernes
udvikling med udviklingen hos en kontrolgruppe.
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Regional vækstredegørelse
Den regionale vækstredegørelse er en afgørende brik i Vækstforums løbende overvågning og afrapportering af
de regionale og lokale vækstvilkår i Nordjylland.
Hvert år siden 2008 har Vækstforum udarbejdet en regional vækstredegørelse, som giver et statistisk og analytisk
indblik i Nordjyllands aktuelle tilstand og rammerne for vækst og udvikling – og som dermed er et vigtigt afsæt
for Vækstforums strategiske arbejde med regional erhvervsudvikling.
Regional vækstredegørelse 2017, som dækker udviklingen i Nordjylland til og med 2016, tegner et billede af
en region, der er ved at være på den anden side af den globale krise. Såvel beskæftigelse som indkomst stiger, og
mange virksomheder er inde i gode vækstforløb. Her følger et resume af hovedkonklusionerne i vækstredegørelsen.
Nordjylland i dag
Den nordjyske økonomi er nu rigtig ved at komme sig oven på krisen. Selvom væksten endnu er relativt beskeden,
har de senere års udvikling set under ét været positiv. For nylig har også beskæftigelsen fået vind i sejlene, og det
gælder stort set i hele regionen. Udover væksten i beskæftigelsen er en af de mest iøjenfaldende konklusioner, at
antallet af personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, nu også stiger – også uden for Aalborg.
Stærke erhvervsklynger
Vækstforums prioriterede erhvervsområder er inde i en positiv udvikling. Produktiviteten ligger i den pæne ende
og beskæftigelsen er stigende. Samtidig er virksomhederne særdeles tilfredse med deltagelse i de nordjyske
erhvervsklynger. Faktisk er Nordjylland den region, hvor klyngerne er bedst til at skabe konkret vækst i virksomhederne.
Vilje til vækst
Både nye og mere etablerede nordjyske virksomheder viser positive væksttendenser. Således har Nordjylland landets
højeste andel af scale-up virksomheder, dvs. virksomheder med stort potentiale for at skabe nye jobs og økonomisk
vækst. Der er ikke kommet flere innovative virksomheder i regionen, men flere af de innovative virksomheder
arbejder nu med flere typer af innovation. Innovation er dog stadig en udfordring i nordjyske virksomheder.
Kvalificeret arbejdskraft
Antallet af faglærte har været faldende i en årrække, og virksomhederne mangler denne medarbejdergruppe.
På plussiden tæller dog, at selv om optaget på erhvervsskolerne er faldet en anelse efter indførelsen af karakterkrav
i 2015, er frafaldet indtil videre reduceret markant. Samlet set er det dog en stadig udfordring for Nordjylland at få
flere til at påbegynde en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvis manglen på faglærte skal imødegås.
Smart region
Dækningen med hurtige bredbåndsforbindelser stiger, og godt 80 pct. af de nordjyske boliger og virksomheder
har i dag adgang til højhastighedsbredbånd. Nordjylland ligger dog stadig en anelse efter de andre regioner,
bortset fra Sjælland. Der er hurtigt bredbånd i de større byer, mens dækningen i landområderne trækker ned.
Turisme og oplevelse
Nordjylland er den region, hvor turismen har størst betydning – både økonomisk og jobmæssigt. Efter fald to år i træk
er antallet af overnatninger i regionen igen steget, hvilket kan tilskrives flere udenlandske gæster. Men modsat resten
af landet står udviklingen i antallet af danske turister i Nordjylland stille, hvilket er en stor udfordring for regionen.
Grøn region
Nordjyske erhverv tjener penge på at producere varer og tjenester, der bidrager til grøn omstilling. I alt omsætter
grønne virksomheder for 21,3 mia. kr., skaber 7.600 jobs og har vækst i produktiviteten. Halvdelen af industriens
grønne omsætning hentes gennem salg til og i udlandet. Og den globale efterspørgsel efter energieffektive teknologier og grøn energi fortsætter til gavn for Nordjylland.
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Figur 2: Udvikling i beskæftigelsen, 2010-2016 (indekseret, 2010=100)
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Kilde: Region Nordjyllands beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Figur 3: Andel scale-up virksomheder og andel af beskæftigelse i scale-up virksomheder, 2015
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Kilde: Region Nordjyllands beregninger baseret på tal fra Mandag Morgen, VækstDanmark 2025.

Figur 4: Andel virksomheder der har opnået vækst i omsætningen som følge af deltagelse i klynge, 2015
Stor vækst

Mindre vækst

45%
40%
35%
30%
25%
20%

38%

15%

21%

10%
5%
0%

24%
20%

19%

3%

3%

4%

2%

2%

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

Hovedstaden

Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation samt Region Nordjylland.
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Bevillingsoversigt 2014-2016
Figur 5: Vækstforums bevillingsoversigt, 2014-2016
Bevillinger givet i perioden 2014-2016 pr. 31. december 2016 fordelt på fokusområder samt finansieringskilde.

Fokusområde

Regionale midler
(kr.)

EU’s Socialfond
(kr.)

Investering i alt
(kr.)

68.320.505

44.154.535

0

112.475.040

Vilje til Vækst

40.694.488

49.854.644

47.689.503

138.238.635

Kvalificeret Arbejdskraft

13.546.033

0

102.442.564

115.988.597

Smart Region

4.319.411

0

0

4.319.411

Grøn Region

12.934.162

15.885.714

0

28.819.876

Turisme og Oplevelse

54.779.532

0

0

54.779.532

9.171.319

0

0

9.171.319

203.765.450

109.894.893

150.132.067

463.792.410

Investering i alt

Nordjysk erhvervsliv har viden og teknologier,
der er efterspurgt på vækstmarkederne i Østafrika.
Vi vil vise potentialet og demonstrere, at erhvervslivet sammen med videninstitutioner og i dialog
med slutbrugerne kan sikre bedre løsninger til
Afrika og skabe nye vækstmuligheder herhjemme.
Jacob Ravn, direktør for Access2innovation
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(kr.)

Stærke Erhvervsklynger

Tværgående

”

EU’s Regionalfond

Innovation er nøglen til eksport til afrikanske vækstmarkeder
Afrika er ikke længere det tabte kontinent. Særligt landene i Østafrika er inde i en rivende udvikling med
kraftigt stigende efterspørgsel på bl.a. infrastruktur, energi- og vandforsyning, landbrugsteknologi, byggeri
samt sundheds- og IKT-løsninger. Ud over at være positiv for de østafrikanske samfund giver udviklingen
globale forretningsmuligheder – og dem skal nordjyske virksomheder blive bedre til at udnytte.
Derfor har Vækstforum og Access2innovation iværksat initiativet ”Partnerskabsdreven innovation til
vækstmarkederne i Østafrika”, hvor samarbejde med førende vidensinstitutioner skal hjælpe nordjyske
virksomheder med at udvikle løsninger og produkter til borgere, virksomheder og myndigheder i Østafrika.
De deltagende virksomheder vil bl.a. få rådgivning om markedsbehov og risikovillig kapital samt sparring
til produktudvikling. Målet er, at der skabes 50 nye arbejdspladser og en meromsætning på 70 mio. kr.
Vækstforum har investeret 5,9 mio. kr. i initiativet via midler fra EU’s Strukturfonde.
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Fordeling af investeringer 2014-2016
Figur 6: Vækstforums investeringer i 2014-2016 fordelt på fokusområder
Initiativerne, som har modtaget investeringer fra Vækstforum i perioden 2014-2016, fordeler sig på de forskellige
fokusområder i Vækstforums Handlingsplan 2015-2018. Figuren viser fordelingen på fokusområder.
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Figur 7: Vækstforums investeringer i 2014-2016 fordelt på ansøgertyper
Erfaringen har vist, at flertallet af ansøgningerne til Vækstforum kommer fra en mindre gruppe af stærke
organisationer, der fungerer som tovholdere på større udviklingsinitiativer. Vækstforums investeringer kanaliseres
via disse organisationer bredt ud i det nordjyske erhvervsliv i form af aktiviteter, der kommer virksomheder og
ansatte til gavn. Samtidig undgår virksomhederne det administrative arbejde, der er forbundet med selv at være
medansøger. Figuren viser fordelingen mellem de forskellige ansøgertyper.
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6,0%

16,3%

Figur 8: Vækstforums investeringer i 2014-2016 fordelt på kommuner
Vækstforums investeringer i perioden 2014-2016 fordeler sig bredt på de nordjyske kommuner. I de tilfælde hvor
initiativerne kommer hele regionen til gavn, er investeringen fordelt ud fra kommunens indbyggertal. Figuren viser
fordelingen på kommuner.
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Figur 9: Vækstforums investeringer i 2014-2016 fordelt på kommuner pr. indbygger
En stor andel af Vækstforums investeringer i perioden 2014-2016 er gået til initiativer, der gavner erhvervslivet
i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune er imidlertid også den kommune i Nordjylland, der har det højeste
indbyggertal. Derfor ser fordelingen af investeringerne anderledes ud, når den tager afsæt i indbyggertal.
Figuren viser fordelingen på kommuner pr. indbygger.
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