URS’ resultater den seneste periode år 2013-2014
URS har styrket sin position som et anerkendt og respekteret fælles talerør i forhold til at udvikle landsdelens rammebetingelser. Særligt med det samlede infrastrukturkoncept ”Porten til
Europa” er det lykkedes URS at sætte Jyllands Korridorens vej- og jernbaneudfordringer på
den landsdækkende dagsorden. Kombiterminalen i Padborg er i vækst og fik tildelt penge
ved seneste forlig, lige såvel som at det i juni 2014 blev besluttet at genberegne linjeføringen
af en mulig ny Hærvejsmotorvej – nu med inddragelse af planerne i Nordtyskland!
På landbrugsområdet lancerede URS et samlet udviklingskoncept i foråret 2014, ”Det sønderjyske landbrugs- og fødevareerhverv- perspektiver for vækst og udvikling”.
Samtidig ser det ud til, at mange års URS arbejde for at styrke grundlaget for bioenergiproduktion nu bærer frugt i takt med, at første spadestik er taget til et kommende biogasanlæg
ved Tønder. På andre områder står Sønderjylland gennem URS sammen om eksempelvis at
kæmpe for landsdelens videregående uddannelser, statslige arbejdspladser og adgang til kapital.
På erhvervsudviklingsområdet har foreningen vist sin styrke som fundraiser, udvikler af og
tovholder på teknologi og videndelingsprojekter, der har opnået støtte fra EU eller nationale
støtteordninger. URS indgår derfor i det sønderjyske innovations- og erhvervsfremmesystem
som en af de væsentligste strategiske udførende partner i samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt kommunale, regionale og nordtyske erhvervsfremmeorganisationer.
URS er en væsentlig drivkraft i følgende aktuelle strategiske projekter:
AutoSyd der tilbyder hjælp til afklaring af behovene for yderligere automatisering af det sønderjyske erhvervsliv. Pt. har 39 sønderjyske virksomheder fordelt på alle fire sønderjyske kommuner fået del i viden fra projektet.
eMotion, der søger at udvikle produkter der kan bidrage til at løse transportsektorens klimaog miljøudfordringer. Partnerne i projektet er udover URS, Fachhochschule Kiel og Flensborg,
Christians Albrechts Universitet Kiel, samt SDU Sønderborg og Odense. Virksomheder i fokus er
Banke Accessory Drives, Meldgaard og Danfoss.
VT Syd, der har skabt en platform for offentligt-privat samarbejde om udvikling, test og implementering af Velfærdsteknologi særligt blandt de fire sønderjyske kommuner; Sønderborg,
Aabenraa, Haderslev og Tønder. Der er ydet bistand til de private virksomheder;
Lifepartners, Inhust, ANAS, BIKE2, Anding Engeneering samt de offentlige virksomheder, SOSU
SYD og Sygeplejerskeskolen. Der er et tæt samarbejde om ideudvikling med bla. iFabrikken i
Sønderborg. På kompetenceudviklingssiden er der ydet bistand til de tre dages kursus i Velfærdsteknologi, som SOSU Syd gennemførte for 80 ansatte fra de sønderjyske kommuner i
efteråret 2014.
Derudover har URS i løbet af 2. halvår 2014 været en væsentlig drivkraft i udviklingen af følgende projekter hvortil der er søgt EU midler eller øget anden væsentlig hjælp (eksempler!):
•
•

Internet of Things, forprojekt om anvendelse af digitalisering til produktion og løsninger
inden for energieffektivisering
Smart Trolley; start-up videresendt fra Ifabrikken i Sønderborg
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Udover at udvikle projekter med virksomhedsdeltagelse har URS i 2013 og 2014 haft øget fokus på at henvise virksomheder til Sønderjyllands Investeringsfond.
På relationssiden har URS styrket samarbejdet med det sønderjyske koordinationsudvalg, der
består af de fire sønderjyske kommuners borgmestre, viceborgmestre samt kommunaldirektører. Derudover har URS fortsat det tætte samarbejde med IHK Flensborg om det dansk-tyske
Business Forum og Region Sønderjylland-Schleswig i forhold til at arbejde for bedre rammebetingelser. URS gennemfører fortsat med succes løbende møder med folketingspolitikere valgt i
Sydjyllands Storkreds. Seneste resultat er regeringens initiativ for at styrke det dansk-tyske
samarbejde, hvor fokus er stærkt inspireret af URS’ samtaler med medlemmer af regeringen.
Øget brug af pressemeddelelser samt start af URS Nyhedsbreve i 2014 har desuden medført at
URS’ hjemmeside www.soenderjylland.dk i efteråret 2014 opnåede at få over 1.000 unikke
brugere pr måned.
URS’ sekretariatet har en stab af højtuddannede og kompetente medarbejdere med et meget
stærkt netværk i og udenfor Sønderjylland indenfor URS indsatsområder:
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