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Projektet BELTFOOD har arbejdet intensivt, og gik for nylig online – find dine
informationer på www.beltfood.dk

Kære læser,
Forord
Præsentation af projektet.
Grib chancen
Kursus forløbet: BELTFOOD Capacity Development

I dine hænder holder du det første nummer af
nyhedsbrevet for BELTFOOD, som er
fødevareindustriens partner i Femern Bæltregionen.

Samarbejde på tværs af grænsen
Den tysk-danske initiativ har igangsat sit arbejde i
år.

Projektpartnerne
Hvem star bag projekt BELTFOOD?

Du vil regelmæssigt blive informeret gennem
nyhedsbreve om, hvordan du, som en del af
regionens fødevareindustri, kan drage fordel af
BELTFOOD, og hvilke aktiviteter og tilbud der er til
dig i projektet.

Den faste forbindelse over Femern Bælt
DEN GRÆNSEOVERSKRIDENDE REGION UNDER LUP. Hvad betyder
opførelsen af den faste Femern Bælt forbindelse for vores region?

Du kan spørge dig selv: Hvad er Femern Bæltregion egentlig og hvad er BELTFOOD?

Den kommende faste forbindelse betyder at dannes
en ny region, nemlig Femern Bælt-region,
BELTFOOD regionen. Derved udvikles nogle enorme
potentialer, der skal udnyttes. BELTFOOD er det
dansk-tyske netværk, der samler aktørerne i
Femern Bælts regionale fødevareindustri. Samtidig
arbejder BELTFOOD for at understøtte internationalt
samarbejde og international ekspansion.

Vi vil gerne introducere os selv på de følgende
sider.

BELTFOODs motto lyder:
Crossing the bridge, heading new markets!

Grib chancen... Se store muligheder i
udenlandsk havn

Femern Bælt forbindelsen
Den faste forbindelse mellem Tyskland og Danmark

Dansk smørrebrød og tysk øl på samme bord ... BELTFOOD hjælper med
betjeningen
Tyske Hansestaden Lübeck,
Ostholstein, og danske
Region Sjælland er alle
stærkt præget af
fødevareindustrien.
Her kan du finde hele kæden
fra jord til bord, hvor alle led
arbejder med fødevarer af høj
kvalitet, og der er
specialiserede leverandører,
forsknings- og
uddannelsesinstitutioner,
samt kvalificeret arbejdskraft.
Alle disse aktører vil stå over
for et ændret miljø - hvilket
betyder udfordringer på den
ene side og muligheder på
den anden side.
Det er vigtigt allerede nu at
udnytte de kommende
muligheder for at komme tre
skridt foran.

Opskrifter på succes på
den anden side af vandet
Kursusprogrammet
BELTFOOD Capacity
Development er under
planlægning. Målet er at
støtte især små og
mellemstore virksomheder
(SMV) på deres vej til at gøre
internationale forretninger.
Fødevaremarkedet er allerede
meget konkurrencepræget og
det betyder at flere SMV er
under stærkt pres fra store
selskaber på at være
innovative og at
virksomhederne presses på
deres omkostninger. Den nye
fælles region betyder at der
kommer endnu flere
udfordringer, som
virksomhederne skal
håndtere.

BELTFOOD tilbyder med
kursusprogrammet Capacity
Development, SMV de
nødvendige fakta og
kompetencer for at imødegå
fremtidens udfordringer med
succes.
Ved at deltage i Capacity
Development får deltagerne
udviklet kompetencer i
internationalisering, som
betyder at virksomhederne på
sigt kan spare på finansielle
og menneskelige ressourcer,
og samtidig forberede sig på
det fremtidige marked på
bedste vis. På den måde er
vores mission din succes!
Du vil få mere information om
programmet snart under
www.beltfood.dk

Projektpartnerne
Initiativet til BELTFOOD-projektet blev taget af det dansktyske samarbejde mellem Grønt Center og
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH.
Det dansk-tyske samarbejde betyder at BELTFOOD er i stand til at
hjælpe fødevareindustriens aktører i Femern Bælt-regionen.
Samarbejdet giver mulighed for udveksling af førstehånds oplysninger
om de respektive markeder og på den måde giver det mulighed for at
overvinde de udfordringer, som kommer med en internationalisering,
men også for at opretholde markedspositionen også i fremtidens
skiftende markeder.

Den faste forbindelse over
Femern Bælt
Sidste år indgik Danmark og
Tyskland en aftale om at opføre
den faste Femern Bælt
forbindelse, der i fremtiden vil
forbinde Danmark og Tyskland
over Ostholstein og Lolland. Det
første spadestik vil ske i 2012 og
den faste forbindelse - om det
bliver en bro eller tunnel -, står
klar i 2018. Den vil ikke bare
mindske afstanden mellem
metropolerne Hamborg og
København, men der må også
forventes nogle store
forandringer i BELTFOODregionen.
Femern Bælt-regionen
Det er i dag svært at forestille sig
en integreret region af
Hansestaden Lübeck, Ostholstein
og Region Sjælland. Folk i
Tyskland og Denmark vil først og
fremmest opfatte sig selv som
henholdsvis tyskere eller
danskere og ikke at de er en del
af en fælles tysk-dansk region.
Men er det sandsynligt, at
befolkningen i den fremtidige
fælles region vil komme til at
forstå sig selv som indbyggere i
en tysk-dansk BELTFOODregion?

Eksemplet med Øresundsbroen
viser, hvad opførelsen af en fast
forbindelse kan betyde for en
udvikling af integrationen af to
forskellige lande. Vi ved, at
Øresundsbroen har betydet en
integration
af
to
lande.

Øresundsregionen
Kun 10 år efter opførelsen af den
faste forbindelse mellem
Danmark og Sverige vokser den
yngste generation i regionen op
med en langt større bevidsthed
omkring nabolandet og man ser
også tit at både unge og ældre
tager over på den anden side af
broen blot for at shoppe.
På den måde har opførelsen af
Øresundsbroen i 2000 udviklet
en europæisk "region", som kun
ganske få kunne have forestillet
sig det før opførelsen. Der var
omkring 20.400 pendlere, som
pendlede over broen i 2009 og
det er i dag almindeligt at tage
arbejde på begge sider af
Øresund. Pendlerne er generelt
yngre, veluddannede og
højtlønnede.

Forbindelsen mellem Danmark og
Sverige har ikke kun ført til
udvikling af en integreret region
på tværs af grænsen, men også
bragt økonomien på en kurs mod
vækst.
I dag er Øresundsregionen er en
af de vigtigste økonomiske
regioner i Østersøområdet og
udgør en fjerdedel af BNP i både
Danmark og Sverige.

Ikke alene har økonomien haft
en stærk vækst, men også
antallet af indbyggere i regionen
er steget
Ingen ville have forudset denne
udvikling i Øresundsregionen for
10 år siden - de fleste ville kun
have drømt om det. Og
integrationen har stadig ikke
nået sit maksimum.

Kilde: 10 år – Øresundsbron og
regionen, Øresundsbro konsortiet
2010

BELTFOOD-projektet får økonomisk støtte af Interreg IVA program for
EU, samt Vækstforum Sjælland og Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH.
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