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Nytænkning og innovation
Det vokser nedefra, men vandes fra oven
Entreprenørskab
Frisætte
Frivillige – er villige så længe de er frie
Forventningsafstemning og tid
Den fysiske ramme for innovation:
”Posthuset”
Dyrke styrkerne
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Styrke de 3 købstæders identitet
Slagelse – Uddannelse og detailhandel
Et stærkt campus udviklet sammen med
uddannelsesinstitutioner, erhverv, business, de
studerende
Starten på Business Improvement District
Udvikling og samling af detailhandlen gennem strukturen
– de 12 torve
Korsør – det maritime miljø
Det maritime folkemøde, maritime uddannelser, den
gamle færgehavn
Skælskør –kunstnerbyen
Koble det professionelle med ildsjælene
Kunst I Tomme Butikker
Talentklasser
Keramikfestival
www.slagelse.dk

Uddannelsernes Fælles Case - Triple Helix
Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne,
erhvervslivet og kommunen:
§

Syddansk Universitet, Zealand Erhvervsakademi og
Slagelse Kommune, Professionshøjskolen Absalon

I 2018 var casen Kragerup Gods:
§ 84 studerende deltog
§ 22 projektgrupper
§ Projektforslag og forretningsplaner til nye
forretningsområder for virksomheden
§ 2 måneders intensivt forløb
§ Finale med dommere fra virksomheder og
organisationer
§ Vinderprojekt bliver opført i 2019
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Borgerdreven innovation og landdistrikter
§
§

§

§
§

§

30 lokalråd og borgergrupper
LUP (LokaleUdviklingsPlaner) –
strategi for lokalområdets fremtid
udarbejdet af borgerne
Borgerne bestemmer (borgerstyrede
budgetter) – 100.000 kr. til
borgernes ideer og forslag til nye
udviklingstiltag
Stigende involvering og lokalt
engagement
Der er løbende dialogmøder (2-3
gange årligt), hvor lokalrådene,
kommunalpolitikere og forvaltning
mødes.
Årlig uddeling af en Landdistriktspris
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Kyst- og Naturturisme
§ 180 km kyststrækning
§ 4.500 sommerhuse
§ Aktiviteter
q
q

q

Strandfestival
Active Days vandsportsaktiviteter i den
tidligere færgehavn
Snorkelsti for hele
familien

§ Naturpark
§ Cykelstier – Østersøruten, et
samarbejde med kommuner i
DK og Tyskland
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Stillinge Strand og Strandfestivalen
§
§

§

§

Udvikling af et ”slidt”, men meget
attraktivt strandområde
Borgermøder, erhvervsmøder,
brugerundersøgelse – hvad skal
der ske for at skabe en ny
dynamik og udvikling?
Støtte opvækst af et lokalt
erhvervsnetværk med 30 små
virksomheder
Netværket har taget initiativ til
Strandfestivalen.
§
§

§

10 km kyst og 6 strande.
En gadefest i 3 dage med yoga på
stranden, vikinger der bader,
højtlæsning i klitterne, salg fra lokale
boder, gratis busshuttle og motionsløb

Renovering af offentlige områder
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