KURSUS OM LAND-BY ERHVERVSPARTNERSKABER
23. oktober 2014 i Kolding
Land-by erhvervspartnerskaber tiltrækker stigende opmærksomhed – fx fremhæver OECD i en ny
rapport sådanne partnerskaber som en væsentlig kilde til vækst på både landet og i byerne.
Der er mange velfungerende land-by erhvervspartnerskaber i Danmark. De har meget forskelligt omfang
og fokus på vidt forskellige produkter – bioressourcer, fødevarer, turisme, transport sundhed og meget
andet.
På kurset introducerer vi en række eksempler på partnerskaber fra ind- og udland. Vi ser endvidere på,
hvilke direkte og afledte effekter partnerskaberne har i landdistrikterne og hos partnerne i byen. Endelig
undersøger vi potentialer og barrierer for etablering og udbygning af velfungerende partnerskaber, og
hvor der kan findes finansiering til dem.
Målgrupper: LAG-aktører, kommunale medarbejdere, repræsentanter fra vækstfora, foreninger og
erhvervsråd samt andre interesserede.
Tid og sted: Kurset afholdes fra kl. 10-16 torsdag d. 23. oktober 2014 på SDU Campus i Kolding,
Gæstecafé 61.01, Universitetsparken.
Praktiske oplysninger og tilmelding: Kurset er gratis. Der er 45 pladser, og de fordeles efter et ”først-tilmølle-princippet”. Tilmelding skal ske til Bente Nielsen seminar-clf@sam.sdu.dk senest den 2. oktober.
Nærmere oplysninger: Anne-Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning, hjalager@sam.sdu.dk
Arrangører: Kurset organiseres i et samarbejde mellem Rejseholdet for Landdistrikter under Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter og Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet.

Program
10.00-10.15. Velkomst og introduktion
v. Klaus Lehn Christensen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

10.15-10.45. Land-by erhvervspartnerskaber: Hvorfor, hvordan? Kort introduktion
v. Anne-Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning, SDU
10.45-11.30. Matchmakingzone Klitmøller og hvordan man linker virksomhederne i yderområderne
sammen med verden, herunder med brug af sociale medier
v. Finn Jorsal, Cold Hawaii
11.30-12.00. En kreativ øvelse og diskussion - hvor er fremtidens partnerskabsideer?
v. Anne-Mette Hjalager
12.00-12.45. Frokost og networking
12.45-13.30. Bioressourcerne i spil på nye måder og landbruget som aktører i land-by
partnerskaber. Innovation og universitetssamarbejder
v. Jørgen Korning, Videnscenter for Landbrug
13.30-14.15. Ledelse af by-land erhvervspartnerskaber i krydsfeltet mellem økonomi og
lokalsamfundsengagement
v. Torben Schuster, University College Lillebælt
14.15-14.30. Kaffe
14.30-15.00. Finansiering af land-by partnerskabsinitiativer gennem landdistriktsprogrammet m.v.
v. Rene Kusier, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
15.00-15.30. Crowdfunding og finansiering af lokale erhvervsinitiativer i samarbejder mellem
byboere og virksomheder på landet
v. Asbjørn Andersen, Andelskassen Merkur.
15.30-16.00 Afsluttende spørgsmål og debat.

