Kreative erhverv, IT og turisme i Region Midtjylland
Det overordnede formål med Vækstforums indsats inden for de kreative erhverv, IT og turisme er i stigende grad at udnytte og udvikle de
erhvervsmæssige potentialer inden for de kreative erhverv, IT og turisme.

Vækstforums Vækstplan 2016-2020
(Initiativer inden for kreative erhverv, IT og turisme 2016-2018)

More Creative

Udvikling af den
midtjyske it-klynge

-Forbedre rammevilkår for
kreative erhverv via stærke
kreative partnerskaber

-Bygger videre på it-byen
Katrinebjergs eksisterende
it-miljø

-National og international
branding af regionens
kreative styrker

-Skabe større interaktion
og synergi mellem klyngen
og andre aktører

-Eksplorativ udvikling af
nye vækstområder

-Sikre samspil, synergi og
opbakning blandt alle
interessenter og aktører

-Kobling til andre brancher

Eventpuljen

Kulturturisme

Generelle
erhvervsudviklingsprogrammer
Iværksætteri

-Øge innovation, udvikling
og vækst i virksomheder
via samarbejde med fokus
på netværk,
erhvervsservice mv.

-Skabe en bedre kobling
og samarbejde mellem
kultur og turisme

-Udvikle samspillet mellem
turismen og regionens
erhvervsmæssige
styrkepositioner
-Synliggøre regionen og
dens styrkepositioner via
events

-Styrke
klyngeorganiseringen

-Fokus på design, mode,
arkitektur og interaktive
digitale industrier

Produkt- og
kvalitetsudvikling
af turismen

Andre initiativer og
finansieringsmuligheder

-Skabe bedre synergi
mellem private
virksomheder og kulturelle
aktører
-Udvikle formidlingen af
dansk og midtjysk kultur
og kulturarv overfor især
internationale turister

Kompetenceudvikling

-Tiltrække store
internationale events

Kapitalformidling
Invest in Denmark

-Udnytte det
erhvervsmæssige
potentiale i forbindelse
med events

InnoBooster
Innovationsnetværk

-Strategisk indsats, der
skal højne hele
eventbranchen
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Valg af operatør
den 15. december

Ikke iværksat

7,2 mio. kr.19,2 mio. kr.
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Beslutning om
projektansøgning den 15.
december

Kriterier godkendt
den 21. oktober

Afventer beslutning under ØKSprogrammet

