Frederikshavn, den 21. maj 2012
Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn udviser stor interesse for hvordan
MARCOD støtter maritime virksomheder under besøg d.d.

Mandag den 21. maj 2012 besøgte Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn
MARCOD – Maritimt Center for Optimering og Drift – i Frederikshavn.
Baggrunden for mødet er, at Ole Sohn er meget optaget af, hvordan det går med
de danske virksomheder, og hvordan flere virksomheder kommer ind i solide
vækstforløb. Ministeren udtrykte stor interesse for MARCODs rolle i forhold til at
støtte den danske maritime service- og udstyrsindustri med at omsætte nye ideer
til konkurrencedygtige produkter, services og forretningsprocesser samt til hvordan
MARCOD oplever erhvervspolitikken i den daglige virksomhedskontakt, fx om der
er rammevilkår og initiativer, som har særlig betydning for MARCODs arbejde.
MARCODs hovedbudskaber til Ole Sohn på mødet var: :
Styrkelse af maritime uddannelser på flere niveauer: globale håndværkere,
ny maritim ingeniøruddannelse og flere maskinmester uddannelsespladser
Vækstmuligheder i den maritime industri i de tre maritime ressourceklynger
i Danmark (Nordjylland, Nordøstfyn og Esbjerg), herunder service og
reparation, energioptimering og grøn teknologi, offshore vind samt offshore
olie & gas
Niels Christensen, direktør i MARCOD, udtaler:
”Vi er meget glade for erhvervs- og vækstministerens besøg og havde en god
dialog, hvor han viste tydelig interesse for især muligheder indenfor skibsbygning i
miljøvenlige materialer såsom passagerfærger i kulfiber, samt en revurdering og
opgradering af det maritime uddannelsessystem – faktisk var han så interesseret,
at han inviterede MARCOD til Christiansborg i nærmeste fremtid til videre dialog” .
Udover ministeren og Niels Christensen deltog Christine Lunde og Søren Thue
(begge erhvervskonsulenter i MARCOD) samt borgmester i Frederikshavn
Kommune, Lars Møller, i mødet.
Borgmester Lars Møller udtaler:
”Frederikshavn Kommune satser på maritim vækst og derfor planlægges der to
havneudvidelser i hhv. Frederikshavn og Skagen. Også vores flådestation er rigtig
vigtig for Frederikshavn Kommune”

Mødet blev etableret på Erhvervs- og Vækstministerens initiativ.
MARCOD er bla. finansieret af Fornyelsesfonden, som sorterer under Erhvervsog Vækstministeriet, som Ole Sohn er minister for.
For yderligere information, venligst kontakt:
Niels Christensen, adm. direktør
MARCOD
Kattegat Siloen
Silovej 81
9900 Frederikshavn
Tlf: +45-98458001 / 23369181
Email: nics@frederikshavn.dk
www.marcod.dk

MARCOD er et nationalt videnscenter, som støtter den danske maritime service- og
udstyrsindustri med at fremme innovationskraften i virksomhederne og omsætte nye ideer
til konkurrencedygtige produkter, services og forretningskoncepter indenfor miljømæssig
optimering og drift eller andre markedssegmenter med potentiale for danske maritime
virksomheder. MARCOD støtter endvidere maritime virksomheder i at finde oplagte
samarbejdspartnere med relevante aktører i Det Blå Danmark samt i Skandinavien.
MARCOD er etableret i 2011, organiseret som en fond og har base i Frederikshavn. Læs
mere på www.marcod.dk
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