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Nyt EU-kontor skaffer penge til borgerne i Hovedstadsregionen 
Den 1. juni indvies et nyt EU-kontor i Bruxelles, der hjælper med at skaffe EU-midler til kommuner, region og private 
virksomheder 
  
Den 1. – 2. juni 2015 Newsbreak.dk, Frederiksborg Amts Avis 
  
Nyt tegn på opsving i 2015 
Halvdelen af 806 virksomheder i Region Hovedstadens nye vækstbarometer regner med at hyre flere folk i 2015 – 
Lars Gaardhøj til citat. 
  
Den 1. juni 2015 Frederiksborg Amts Avis, Ritzau, P4, lorry.dk, blboligen.dk, Dagbladet Ringsted 
  
Vækstbarometer varsler bedre økonomi i Region Hovedstaden 
Omtale af casen C4 samt forskellige resultater fra Vækstbarometeret samt citat fra Lars Gaardhøj 
  
Den 1. juni Frederiksborg Amts Avis 
  
Direktører på hård jobjagt 
Hel 41 pct. af virksomhederne forventer ifølge Region Hovedstadens Vækstbarometer, at der skal ansættes flere i 
2015, men jagten på nye medarbejdere bliver svær. Sophie Hæstorp Andersen til citat. 
  
Den 2. juni 2015 Børsen, børsen.dk 
  
Virksomheder i hovedstadsregionen: Svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft 
Halvdelen af virksomhederne i hovedstadsregionen oplever problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Det 
viser tal fra Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens nye Vækstbarometer. Sophie Hæstorp Andersen 
til citat. 
  
Den 2. juni – 7. juni 2015 P4 (inkl. citat og case), avisen.dk, Ritzau, newsbreak.dk, dknyt.dk, regionh.dk, 
newsoresund.dk, lokalavisen.dk, Lokalavisen Herlev, Furesø Avis, Lokalavisen Helsingør, regioh.dk, Haderslev 
Lokalavis, Sydkysten Nord 
  
International konference i Danmark sætter fokus på farlige stoffer 
Én af verdens største miljøkonferencer, AquaConSoil, lægger vejen forbi Danmark denne uge. På dagsordenen er 
blandt andet det farlige flourstof PFOS (Støttet af Vækstforum Hovedstaden). 
  
Den 8. juni 2015 Avisen.dk, regionh.dk 
  
Trykkeri sætter nye grønne standarder 
KLS Grafisk Hus har som det første trykkeri i Nordeuropa opnået verdens højeste miljøcertificering, Cradle to Cradle 
– støttet af bl.a. Region Hovedstaden 
  
Den 8. juni 2015 Erhvervsmagasinet CSR 
  
Novo øger sine investeringer i biotechbaby 
Novo vil investere 50 mio. kr. mere i nye biotechvirksomheder. Novo Seeds er en del af projektet Copenhagen Spin 
Outs, som via støtte med EU midler, herunder via Vækstforum Hovedstaden, har været med i opstarten af 23 nye 
virksomheder. 
  



Den 9. juni 2015 Børsen 
  
Viden som vækstmotor 
Virksomheden Vintage Cloud digitaliserer gamle filmruller og spolefilm til computer. Virksomheden har via projektet 
Viden som Vækstmotor samarbejdet med forskere fra DTU, og det har givet produkter, der er langt bedre rustet til at 
indtage det internationale marked. (Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden) 
  
Den 9. juni Media Planet 
  
Hovedstadens virksomheder tror på uændrede finansieringsmuligheder 
Region Hovedstadens Vækstbarometer viser, at virksomhederne tror på uændrede eller bedre 
finansieringsmuligheder, og flertallet forventer øget omsætning.  
  
Den 10. juni 2015 finanswatch.dk 
  
20 mio. kr. til Fremtidens Håndværker 
Danske Maritime og Europas Maritime får knap 20 mio. kr. fra bl.a. Vækstforum Hovedstaden til et treårigt projekt 
om at få flere og dygtigere håndværkere i den maritime industri. 
  
Den 19. - 23. juni 2015 danskemaritime.dk, søfart.dk 
  
Region Hovedstaden får ny grøn partner 
Region Hovedstaden er blevet partner i Gate 21. Partnerskabet med regionen er med til at styrke Gate 21's nye 
vision om at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region inden for grøn omstilling og vækst. 
  
Den 24. juni 2015 Sydkysten Nord 
  
Turister lægger over 400 mio. kr. ekstra i hovedstaden i første halvår 
Flere turister betyder større omsætning og i sidste ende flere jobs. I hovedstaden er fremgangen i turismen i første 
halvår af 2015 så stor, at omsætningen de første seks måneder forventes at blive over 400 mio. kr. større end 
samme periode sidste år. Sophie Hæstorp Andersen citeres.  
  
Den 11. august 2015 i Avisen.dk og TV2 Lorry 
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