VISIONEN
I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt
for investeringer og viden på niveau med de mest succes
fulde metropoler i Europa.
Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020
skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i
Sydskandinaviens internationale Metropol - Greater
Copenhagen .

VI ER GREATER COPENHAGEN
[Indsæt kommunenavn/Region] er en del af Greater Copenhagen.
Greater Copenhagen er et samarbejde mellem kommuner og
regioner i Skåne og Østdanmark. Et samarbejde der har til formål
at skabe vækst.
Greater Copenhagen har en fælles fokuseret dagsorden om vækst
og udvikling, der bygger på engagement i hele det østlige Danmark
og Sydsverige.
Den internationale metropol Greater Copenhagen er i disse år
udfordret i forhold til at skabe vækst og arbejdspladser. Væksten i
Østdanmark og Sydsverige er væsentlig lavere end i konkurrerende
metropoler som Stockholm, Amsterdam og Hamborg.
Under det fælles navn Greater Copenhagen får vi international
gennemslagskraft. Vi anerkender og bruger de forskellige styrker,
der er i Greater Copenhagen, fordi det stiller os stærkere i den
globale konkurrence.
Vi har en fælles vision og en vifte af initiativer, som skal skabe
arbejdspladser og vækst i hele Greater Copenhagen.

Et trygt velfærdssamfund, hvor det er rart at bo, med høj livskvalitet, tillid og
god offentlig service – et solidt fundament for at udvikle moderne velfærdsteknologier og skabe sund vækst.

En miljømetropol med fælles værdier om grøn vækst, grøn transport,
rent vand og bæredygtig energi.

Et veludviklet erhvervsområde med en højtuddannet arbejdsstyrke
og spidskompetencer inden for design, medicin, biokemi, bioteknik, it,
telekommunikation, miljøteknologi og fødevareproduktion.

DET GØR VI I GREATER COPENHAGEN
Greater Copenhagen bygger videre på de senere års tætte sam
arbejder og effektive indsatser inden for eksempelvis sundhed,
forskning, klima, miljø og energi samt infrastruktur og turisme.
Vi samarbejder fokuseret om at sikre vækst, fordi vi vil skabe
arbejdspladser og have råd til velfærd, service og uddannelse til
borgerne i hele Greater Copenhagen.

Et samlet arbejdsmarkedsopland på 3,8 millioner indbyggere stigende til
4,1 millioner indbyggere i 2025. En metropol med korte pendlerafstande
og direkte adgang til to landes markeder.

Et førende forskningsområde med 11 universiteter, højt specialiserede hospitaler, bio-sundhedsklynger og tradition for innovative samarbejdsmiljøer.

Greater Copenhagen har to indsatsområder:
• Internationalisering - fordi internationale virksomheder, invest
eringer, turister og højt uddannet arbejdskraft skaber vækst og
beskæftigelse i hele regionen.
• Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling fordi en velfungerende region med god infrastruktur, plads til
erhvervslivet og høj attraktivitet er grundlæggende for vækst
og beskæftigelse.
Med Greater Copenhagen inviterer [indsæt kommunenavn/
Region] interesserede parter ind i samarbejdet om en fokuseret
vækstdagsorden – erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, forsk
nings og uddannelsesinstitutioner, de regionale vækstfora og
staten.

Et madmekka med unikke kvalitetsprodukter fra jord til bord.

Krydspunktet mellem Skandinavien og Europa med direkte forbindelse til
140 interkontinentale og europæiske flydestinationer, Øresundsforbindelse
og den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Et attraktivt turistmål med en vifte af tilbud inden for by-, kyst-, ø,- og
kulturturisme. Fra historiske købstæder og pulserende storbymiljøer til
hvide strande, bøgeskove og åbne landskaber.

