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Vi har valgt at fokusere på en række spændende aktiviteter i denne udgave af 
nyhedsbrevet fra Business Region Aarhus, så overvej allerede nu om der er noget, 
du skal tippe en virksomhed om eller selv deltage i. 

Aktiviteter understøtter vores indsatsområder vedr. fødevarer, produktion og viden 
samt IT og smarte Fællesskaber.

Du kan læse en udtømmende aktuel status på realiseringen af de tre strategispor vedr. fødevarer, produktion 
og viden samt IT og smarte fællesskaber her: http://www.businessregionaarhus.dk/da/Indsatsomraader.aspx 
God læselyst. 

Med venlig hilsen 
Jane Baad Jensen, Sekretariatschef, Business Region Aarhus 

Vi hylder Østjyllands bedste iværksættere
Den 2. maj 2017 afholder Business Region Aarhus Iværksætterprisen på Centralværkstedet i Aarhus.
Iværksætterprisen sætter spot på og hylder Østjyllands succesfulde iværksættere. Formålet med prisen er også at 
skabe netværksmuligheder mellem regionens iværksættere, erhvervsledere og investorer samt inspirere flere til 
iværksætteri.

I år uddeles tre priser blandt de nominerede. Vinderne skal få os til at sige ”WOW” af begejstring og have skabt mest  
        opsigtsvækkende og overraskende resultater inden for  
        kategorierne Young Stars, Change the World og The  
          World is Yours. 

          Der er mulighed for at tilmelde eller indstille virksomheder
          frem til den 23. marts på www.i-prisen.dk

Internet Week Denmark: Fokus på digital vækst
”Hvad er Regeringens digitale ambitioner – og hvordan kan de østjyske virksomheder være med til at realisere dem?” 

Under dette års Internet Week Denmark (IWDK) er Business Region Aarhus vært ved et arrangement, der afhol-
des på AROS d. 19. april kl. 13.00-14.30.

Vi sætter spot på Regeringens ambition om at styrke den digitale vækst for danske virksomheder og ser nærmere
på de udfordringer, der danner baggrund for etableringen af Digitalt Vækstpanel. Kom og lyt til Brian Gottorp Jep-
pesen, direktør for Mjølner Informatics og medlem af Digitalt Vækstpanel, der som ekspert deler ud af sin viden. 
Derudover præsenteres konkrete digitale tiltag gennem cases fra østjyske virksomheder.

Tilmelding til arrangementet - og til de mange andre spændende events - kan ske via. www.iwdk.dk

IWDK afholdes d. 19.-23. april 2017. Det er en crowdsourced festival, der fejrer 
internettets betydning for udviklingen af det danske samfund og økonomisk vækst. 
I år afvikles over 100 events med overskriften ‘Build a Smarter Tomorrow’, 
indenfor fem underspor: teknologi, marketing, business, kreativitet og medborgerskab. 



KORT NYT

Open Data:  
Input til kommunernes arbejde

TIP 
EN VEN

Gratis netværksarrangement om Open Data fredag d. 21 april kl. 10.00-12.00 på Dokk1 i Aarhus.
Flere og flere kommuner i Danmark arbejder på at fritstille data, og alle 12 kommuner i Business Region Aarhus 
er med. Der er stor forskel på, hvor langt de 12 kommuner er i processen, men alle er interesseret i input fra virk-
somhederne om, hvilke data de har interesse i og behov for. Disse input skal blandt andet bruges til at prioritere 
ressourcer. 

Arrangementet har til formål at skabe dialog mellem de datainteresserede virksomheder og kommunerne. En 
række virksomheder præsenterer deres ønsker, behov og forventninger til kommunernes arbejde med åbne data. 
Hvis du som virksomhed har lyst til at være en del af programmet og give input til kommunerne, så kontakt pro-
jektleder Birgitte Kjærgaard via mail: bikj@aarhus.dk. 

Læs mere om Open Data arrangementet her. 

   

Smart Industri 2017-2019
Business Region Aarhus er partner på det regionale pro-
jekt ”Smart Industri 2017-2019” med Aarhus Universitet 
som lead partner. 

Projektet skal sprede viden om og fremme anvendelsen 
af Industri 4.0 i flest mulige små og mellemstore virk-
somheder i alle led af værdikæden. Formålet er at øge an-
tallet af innovative små og mellemstore virksomheder via 
samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner. 

Udover Business Region Aarhus er DAMRC, Væksthus 
Midtjylland og fire innovationsnetværk (Infinit, Ro-
boCluster, Dansk Materiale Netværk, Inbiom) samt Bu-
siness Region MidtVest med i projektet. 

Nærmere oplysninger om projektet kan fås ved sekreta-
riatschef, Jane Baad Jensen – jjaba@aarhus.dk

Østjysk Topmøde:  
Fokus på Produktivitet og Konkurrenceevne 
Erhvervsminister Brian Mikkelsen sætter tonen til Østjysk Topmøde 2017, hvor årets tema er Produktivitet og 
Konkurrenceevne. 

På plakaten er også CEO for Grundfos, Mads Nipper, og direktøren for Invest in Denmark, Steen Hommel – så sæt 
kryds i kalenderen d. 9. oktober 2017 kl. 16.00-18.30. Program følger.

http://internetweekdenmark.com/events/netvaerksarrangement-om-open-data?token=50bf8a15585ed14ea6867209a017f17062800242


KORT NYT
Styrket østjysk samarbejde om mobilitet 
Bilisterne spilder årligt millioner af timer på at sidde 
i kø på vejene, og problemet er stigende omkring 
de større byer i Vestdanmark. Det koster på dansk 
konkurrenceevne.

Business Region Aarhus ønsker et bredt samarbejde 
om en løsning.

Det bliver stadig mere udfordrende at nå frem til sit ar-
bejde inden for acceptabel rejsetid, hvis man bor i op-
landet til de større byer i Vestdanmark. Virksomheder-
ne mister mulighed for at rekruttere arbejdskraft, fordi 
pendlertiden stiger til mere end den time. 

Derfor undersøger Business Region Aarhus om bed-
re løsninger for borgere og erhverv kan skabes ved at  

arbejde på tværs mellem kommuner, region og stat, når 
man skal planlægge rammerne for fremtidens mobilitet.

Læs analysen af mobilitet i Østjylland her.

Pendlertiden har betydning for både arbejde og fritid, 
og borgerne i Østjylland køber ind, lige så ofte som de 
transporterer sig til arbejde eller uddannelse. Læs mere 
om hvordan det ser ud i din kommune her.

Nøgletal
Bemærk i øvrigt at de nyeste nøgletal på en række para-
metre og på kommuneniveau altid kan tilgås her:  
http://www.businessregionaarhus.dk/da/Noegletal.aspx 

Konference om KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT 
Hvordan sikrer vi kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden? Det går godt på det østjyske arbejdsmarked. Men hvis 
østjyske virksomheder skal fortsætte deres vækst, er det nødvendigt, at de kan skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det 
er efterhånden en udfordring, og derfor bliver det stadig mere nødvendigt at koble erhvervs-, beskæftigelses- og 
uddannelsespolitikken.

Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd for Østjylland og Business Region Aarhus inviterer til konference 
d. 29. maj 2017 kl. 9.00 – 13.00 hos Radisson Blue, Margrethe Pladsen 1 i Aarhus. Program følger.

Fødevarepolitik: Hvad skal det danske 
fødevareerhverv leve af i fremtiden? 
Business Region Aarhus, Region Midtjylland og Food Organisation 
of Denmark inviterer dig til at deltage i en debat om det danske 
fødevareerhvervs fremtid på Food Festival 2017. 

Fødevaresikkerhed, pålidelighed og effektivitet har været 
drivende for Danmarks succes som fødevareland. Men det er 
i dag mere en forudsætning end en egentlig konkurrencefor-
del. Så hvad er den danske fødevareklynges nye vinderstrate-
gier? Og hvordan kan vi realisere det danske fødevare
partnerskab, så fødevarevirksomheder har optimale 
betingelser for vækst? 
Det spørger vi dig og andre beslutningstagere om fredag, 
d. 1. september 2017 kl. 15.00-17.30 på Tangkrogen i Aarhus. 

Globale fødevarevirksomheder kommer med indlæg, og du 
kan møde erhvervsliv, eksperter og andre madentusiaster. 
Der er fokus på mad, innovation og forretningsudvikling, og 
du kan opleve nordens største og mest sansefyldte fødeva-
refestival. Detaljeret program følger.

Vi håber, at du har lyst til at deltage i debatten, og beder dig 
tilmelde dig hos Pelle Øby Andersen pelle@thefoodproject.dk. 
Vi glæder os til at se dig.

http://www.businessregionaarhus.dk/~/media/Subsites/Business-Region-Aarhus/Dokumenter/Mobilitet-i-den-oestjyske-byregion/Traengselsbilleder-endelig-udgave.pdf
http://www.businessregionaarhus.dk/~/media/Subsites/Business-Region-Aarhus/Dokumenter/Mobilitet-i-den-oestjyske-byregion/Hverdagsmobilitet-endelig-udgave.pdf


I alt 32 studerende kan få en plads på sommerskolen, der blandt andet har fokus på det innovative fødevaresystem 
i Europa. Udover at skabe øget rekruttering af danske og internationale studerende til Aarhus Universitet, er det 
også intentionen, at initiativet vil bidrage til at sikre topkvalificeret arbejdskraft til den danske fødevaresektor.

Store danske fødevarevirksomheder som Arla og Danish Crown er blandt partnerne bag sommerskolen, sammen 
med Business Region Aarhus, Region Midtjylland, Danish Food Cluster, Invest in Denmark og Future Food Innovation.

Officiel åbning 
Europæisk Gastronomiregion 2017
Østjylland oplever i disse år en rivende udvikling inden for gastronomi, madkultur og 
fødevarer; en udvikling der bygger på gode traditioner og drives af den nye generation. 

I restauranter eksperimenterer unge kokke, på skolebænken lærer børn om madglæde, på markerne sås nye sorter
og producenterne udvikler nye, forbedrede produkter. Næste generation er allerede godt i gang med at skabe den 
nye generation af madkultur, og det ønsker Business Region Aarhus at bidrage til og fejre ved den officielle åbning 
af Europæisk Gastronomiregion 2017. 

I samarbejde med Vækstforums fødevareindsats, EngageFood, introducerer Business Region Aarhus virksomheder
til den nye generation af kvalitetsprodukter. Udover workshop om næste generations kvalitetsprodukter, kan man
høre om emner som næste generations SKOLEMAD, GASTRONOMISKE UDDANNELSER, STJERNEKOKKE og PATIENTMAD.

Arrangementet foregår d. 18. april 2017 kl. 12.00-17.00 på Frederikshøj herunder Frederikshøjs have. 
Åbent arrangement for offentligheden.

Netværksmøder med fokus på fødevarer

Ny international sommerskole ved Aarhus Universitet, Food & 
Ingredients Summer School afholdes d. 2. – 12. august 2017
Ny international sommerskole ved Aarhus Universitet, Food & Ingredients Summer School, 
afholdes d. 2. – 12. august 2017.
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Virksomhederne i Business Region Aarhus står for godt 
33% af den nationale fødevareeksport. Denne styrke- 
position skal bevares og styrkes med netværksmøder, 
hvor deltagerne er med til at udvikle de innovative fø-
devareklynger og sikre kvalificeret arbejdskraft. Næste 
møde foregår d. 23. maj kl. 16.00-18.15 på Møllerup Gods.

Business Region Aarhus ønsker i samarbejde med Agro 
Food Park og erhvervsrådene i byregionens 12 kommu-
ner at styrke netværket og stimulere udvikling af nye 
innovationssamarbejder blandt virksomheder og insti-
tutioner inden for landbrugs- og fødevareområdet. 

Det er det tredje netværksarrangement i serien på i alt 
12 netværksmøder med fokus på fødevarer. Program-
met indeholder blandt andet et oplæg om Møllerup 
Gods’ ambitioner på fødevareområdet. Endeligt pro-
gram følger. Deltagelse er gratis, og du kan forhåndstil-
melde på mail: event@agrofoodpark.dk.

I februar var der netværksmøde på gærfabrikken Lalle-
mand i Grenaa. De 50 deltagere bestod af forretningsfolk 
fra både små og store fødevarevirksomheder fra hele  
Business Region Aarhus. Mødet var præget af faglig spar-
ring og networking. Læs mere om dette netværksmøde her

Flere informationer
På www.businessregionaarhus.dk kan du også finde informationer om projekter, initiativer og  
nyheder. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med status på de igangsatte projekter, og her er 
det også muligt at finde kontaktoplysninger for de enkelte indsatsområder.

http://www.e-pages.dk/lokalavisen_norddjurs/442/html5/5/

