Nordjylland skal have en stærkere profilering som
turistdestination, som skaber en entydig og positiv
fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme
skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at
rammevilkårene forbedres og på at øge kvaliteten og
kompetencerne i turismeerhvervet.



Nyetableret destinationsselskab hvor
hovedopgaven er markedsførings- og
brandingaktiviteter



Destination Nordjylland bidrager ligeledes til strategiformulering, udviklingsinitiativer og varetagelse af de nordjyske
turismeinteresser for hele Nordjylland.



De 4 vestkystkommuner i Nordjylland er
tilknyttet via BRN — alle nordjyske kommuner inviteres med ind i samarbejdet.



Hovedindsatsområderne er marked og
produkt samt erhvervsklima/udvikling af
erhvervet.



Det er særligt Tyskland der er fokus for
aktiviteterne i vestkystpartnerskabet .

Innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer skal testes i stor skala, før de når markedet.
Nordjylland har størrelsen og modet til at gå forrest
som testsite. Vi vil arbejde aktivt for etablering af
flere storskala test- og demonstrationsprojekter i
regionen. Velfærdsteknologi og grøn energi er oplagte og vigtige områder.



Storskalaprojekt, der tester en telehomecare-løsning til de nordjyske KOL-patienter.



Baseret på et tværsektionelt samarbejde
mellem de 11 nordjyske kommuner, Region
Nordjylland, alment praktiserende læger i
Nordjylland samt Aalborg Universitet.



71 % af patienterne føler sig tryggere i dagligdagen.



Det nationale testcenter for vindmøller
ligger i Østerild. Her testes nogle af verdens største vindmøller.



Det nationale testcenter for bølgeenergi
ligger i Hanstholm. Der er store forventninger til kommercialisering.



Dronninglund Fjernvarmes solvarmeanlæg
var verdens største ved indvielsen i 2014.

Nordjylland har en stærk produktionssektor, der skaber vækst, velfærd og arbejdspladser i hele regionen.
Indsatsen vil de kommende år fokusere på at understøtte produktionsvirksomheder i den vedvarende
proces med at omstille og udvikle sig, således nordjyske virksomheder i endnu højere grad bliver konkurrencedygtige og attraktive samarbejdspartnere
på globale markeder.



Kommunerne og regionen medfinansierer klyngerne sammen gennem BRN.



Klyngersatsningerne er inden for det maritime (MARCOD), energi (House of
Energy), Sundheds og velfærdsteknologi
(BioMed Community), IKT
(BrainsBusiness) og logistik og transport
(SmartLog).



Samler det nordjyske erhvervsfremmesystems kompetencer, ift. at understøtte
virksomhedernes internationaliseringsproces og opbygge en tættere forretningsmæssig relation til Norge.



Virksomhederne indgår i udviklingsforløb, kan etablere kontakter gennem
projektets medarbejder i Norge.

Uddannelsesniveauet i Nordjylland skal fortsat stige,
og virksomhederne skal have adgang til den nødvendige arbejdskraft. Vi uddanner mange højtuddannede, og de skal i endnu højere grad fastholdes i job i
regionen. Vi vil uddanne flere faglærte, og antallet af
unge med en kompetencegivende uddannelse skal
stige.



Der etableres 1.000 nye studiejobs i
Nordjylland over 3 år.



500 jobs i kommunerne og regionen og
500 hos private og andre virksomheder.



Målet er at fastholde flere nyuddannede
i job.



Der er behov for flere faglærte.



Flere unge skal søge ind på erhvervsuddannelserne.



Understøtte et decentralt uddannelsesudbud i Nordjylland.

Fokuseringen på det grønne Nordjylland er både et
spørgsmål om bæredygtighed og erhvervsudvikling.
Vi skal bidrage til en fortsat grøn omstilling i regionen, som en fremtidssikring, men også som en driver
for vækst gennem vores regionale styrkeposition i
udviklingen af fremtidens energiløsninger og vedvarende energi. Vi skal også fastholde og videreudvikle
positionen som fødevareproducerende region.



De fire nordjyske energiinitiativer Hub
North, FleksEnergi, CEMTEC og EnergyVision samles i House of Energy.



Formålet er at udnytte synergien mellem
de eksisterende initiativer.



Medlemskab af alle nordjyske kommuner
og Region Nordjylland.



Erhvervsudvikling med udgangspunkt i en
myndighedsopgave (miljøtilsyn).



Mulighed for at arbejde videre med konkrete anbefalinger, med betydning for miljøet og bundlinjen.

Nordjylland er en vigtig del af det blå Danmark. Omstillingen af den maritime sektor skal understøttes
og videreudvikles. De maritime vækstmiljøer skal
understøtte lokale vækst, og samarbejde på tværs,
sådan at det blå Nordjylland kan understøttes med
den nødvendige arbejdskraft og de optimale vækstmuligheder. Havnene er vigtige for udviklingen af
fiskerierhvervet, turismen og det internationale udsyn.



MARCOD er det fælles nordjyske initiativ
inden for den maritime sektor.



Udspring fra Frederikshavn men fra 2016
fælles projekt i BRN.



Formålet er at understøtte vækst og beskæftigelse inden for det maritime område.



Stigning på 22 % i godsmængden siden
2000. Fald på 5 % blandt de største danske
havne i samme periode.



Nordjylland har landets højeste overlevelsesrate blandt maritime iværksættere.



Positiv udvikling i antallet af last– og passagerskibe i modsætning til de andre regioner.

Nordjylland er kendetegnet ved vilje og evne til samarbejde. Vi ønsker at udnytte vores forskellige udgangspunkter og kompetencer til at skabe nordjysk
vækst og beskæftigelse. Vi ønsker at udvikle og fastholde samarbejdsrelationer og derigennem sikre en
bedre lokal opgaveløsning og højere kvalitet i tilbuddene til virksomhederne. Samtidig ønsker vi at bruge
fællesskabet til interessevaretagelse af nordjyske
dagsordner.



Kommunerne og Region Nordjylland
arbejder i fællesskab om bedre bredbånd.



Formålet er en kortlægning af dækningen med henblik på dialog med potentielle udbydere og dermed sikre større
udbredelse af bredbånd i Nordjylland.



Et fælles kapitel som indgår både i kommunernes planstrategier og REVUS.



Kapitlet beskriver det aktuelle udfordringsbillede og er derfor et fælles udgangspunkt for den videre proces.

Vi ønsker at understøtte internationaliseringen og
eksporten og tiltrække udenlandske investeringer og
virksomheder. Vi har god international infrastruktur i
Nordjylland. Havne og lufthavne spiller en vigtig rolle
i fremtidens erhvervsudvikling og turisme. Vi ønsker
at stå sammen om at styrke relationen til Bruxelles.
Herunder et fokus på strategisk samarbejde og et
øget hjemtag af EU-midler og anden ekstern finansiering til de nordjyske virksomheder og offentlige
parter.



Norddanmarks EU-kontor er en af togvognene i BRN.



Opgaven for NDEU er fremadrettet at
understøtte erhvervsudviklingen i Nordjylland gennem et fokus på funding, men
også på dagsordnerne i EU. Der oprustes
derfor på bemandingen.



Ved at gå sammen i BRN og yderligere
involvere sig med de andre jysk-fynske
regioner er vi blevet interessante for
Hamburg.



I de følgende år indgår vi i et fælles projekt omkring klyngeudvikling inden for
energisektoren.

