Ansøgninger under overgangspulje til klyngekonsolidering
Projekttitel og tilsagn

Ansøger

Projektbeskrivelse

Klyngekonsolidering på
fødevareområdet

Agro Business Park

Indeværende projekt har til formål at igangsætte en proces på vej mod, at
Nordjysk Fødevareerhverv (NJFE) kan fusioneres ind i Agro Business Park
og blive en del af innovationsnetværket for fødevare - DFI (Agro Business
Park A/S, Videncenter for Fødevareudvikling og Danish Food Cluster), og
dermed nedbringe antallet af klyngeorganisationer og konsolidere klyngelandskabet.

Tilsagnsbeløb: Op til
2.352.993 kr.

Danmarks maritime
klynge
Tilsagnsbeløb: Op til
3.148.808 kr.

Marcod

Projektets aktiviteter er delt i to primære indsatsområder: 1) Videreførelse
og integration af NJFE og 2) Klyngekonsolidering frem mod 2021.
• Styrke virksomhedernes generelle deltagelse og involvering i
NJFE, og det nye nationale klyngesetup, gennem workshops,
matchmaking-, innovations- og videnspredningsaktiviteter. Der er
derudover fokus på at afvikle særlige forløb målrettet fiskesektoren, som i øjeblikket ikke spiller en afgørende rolle i fødevareklyngelandskabet.
• Afklaring af en konkret konsolideringsproces for NJFE, således at
denne fusionerer med Agro Business Park, og dermed bliver en del
af innovationsnetværket for fødevarer – DFI. Arbejdet vil munde
ud i et konkret samarbejdsgrundlag og en fælles handlingsplan,
som implementeres i de bærende organisationer, således at den nye
konsoliderede konstellation kan indgå i det fremtidige klyngesetup
fra 2021. Der vil derudover foregå et konsoliderings- og afklaringsarbejde med øvrige erhvervsfremmeaktører på fødevareområdet.
Projektet søges i fællesskab med tre maritime klyngeorganisationer:
MARCOD i Nordjylland, Fyns Maritime klynge og Maritime Development
Center (MDC) i København.
Projektet har til formål at skabe et fundament til én national klyngeorganisation, der sikrer en stærkere organisation og synliggørelse af søfart og maritim industri som en national erhvervsmæssig styrkeposition.
Aktiviteter:
• Klyngekonsolidering: Konsolideringsprocessen dækker over konkrete planer for fusion, herunder udarbejdelse af fælles strategi, afklaring af juridisk selskabsform og udvikling af ny governancestruktur. Konsolideringen indbefatter endvidere udviklingen af en
klynge med ét hovedkvarter og regionale hubs, som afspejler branchens tilstedeværelse i hele Danmark. Konsolideringen af den nye
nationale maritime klynge forventes at stå klar 1. januar 2021.
• Netværksaktiviteter: Der afholdes en række netværksaktiviteter,
regionalt og på tværs af landet, for at øge innovativt samarbejde
mellem virksomheder.
• Videnspredningsaktiviteter: Der er fokus på at hjælpe virksomhederne til at bidrage med innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer, der ligger inden for faglige områder, hvor danske virksomheder på det maritime område står stærkt eller har et
potentiale. Fokus er på udvikling af nye produkter, koncepter og
services inden for 4-6 områder bl.a. grønne løsninger til skibsfarten, digitalisering i den maritime branche, teknologiudvikling i
den maritime branche inden for autonomi.
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TechINnovation Denmark

Aalborg kommune

Tilsagnsbeløb: Op til
5.346.000 kr.

Vision Denmark

Projektet har til formål at etablere en national IKT-klynge for at sikre konsolidering blandt stærke aktører i klyngelandskabet, og samtidig lave én
samlet indgang for virksomheder på IKT-området.
Overordnet kan projektet beskrives i to hovedspor:
• Organisatorisk konsolidering: Projektet vil skabe én national IKTklynge, der kan samle de danske aktører på området (BrainsBusiness, it-Forum og Infinit), og derved skabe én stærk forenet enhed.
Målet er at understøtte IKTmiljøet og sikre styrket konkurrencedygtighed, anerkendelse og et attraktivt, innovativt erhvervsmiljø
med flere innovative virksomheder.
• Aktivitetskonsolidering: Konsolideringen vil understøtte det danske IKT-erhverv ved at skabe stærke relationer mellem virksomheder på tværs af landet, bygge bro til videninstitutionernes kompetencer og derigennem bidrage til den innovative udvikling i virksomhederne, herunder på sigt bidrage til forretningsudvikling. For
at understøtte dette mål igangsættes en række netværks-, strategiog matchmaking-aktiviteter. Specifikt vil klyngeaktiviteterne i
projektet omhandle indsatsområderne Digital Transformation, Design Thinking og Business models.

Vision Denmark

Tilsagnsbeløb: Op til
8.354.499 kr.

Samtidig vil projektet bidrage til øget digitalisering, IKT-drevet innovation
mv. i andre brancher. Det skal blandt ske via en stærk national klyngeorganisation med lokale hotspots, som kan adressere de udfordringer, som en
digital verden byder på.
Ansøgningen fokuserer på en fusion mellem organisationen Interactive
Denmark og klyngeaktiviteter ved bl.a. The Animation Workshop/VIA,
som skal samles under ét CVR-nummer i organisationen ’Vision Denmark’.
Begge er bronze-certificeret i European Cluster Excellence Initiative.
Projektet vil samle de regionale erhvervsnetværk og aktiviteter fra Aarhus,
Viborg, Fyn og København på det digitale visuelle område i Vision Denmark. På længere sigt skal også Grenå og Aalborg
involveres, således at Vision Denmark bliver den overordnede og landsdækkende klynge for den digitale visuelle industri i Danmark.

Klyngeorganisation for
bedre sundhed
Tilsagnsbeløb: Op til
2.625.000 kr.

Welfare Tech

Projektet består af en bred vifte af virksomhedsrettede aktiviteter og tilbud
i Vision Denmark med henblik på at samle og styrke den digitale visuelle
industri, herunder nye digitale teknologier (XR). Der er i projektet afsat
midler til at foretage den tidlige, indledende dialog med musikbranchen,
således at der tages små skridt mod yderligere konsolidering af den samlede audiovisuelle digitale industri.
Formålet med projektet er øge væksten i virksomheder, der arbejder for
bedre sundhed med udgangspunkt i Danmark. Det gøres ved at skabe en
samlet klyngeorganisation for bedre sundhed, der samarbejder med virksomheder, som udvikler velfærdsteknologi, digital sundhed, medicoteknologi, biotek og farma.
Første skridt i konsolideringsprocessen er konkret fusion af klyngeorganisationerne Life Science Innovation North Denmark (LSI), Welfare Tech og
MedTech Innovation.
Der udarbejdes fælles mål for den kommende klyngeorganisation gennem
bl.a. inddragelse af virksomheder på Townhall møder, og drøftelser i et Advisory Board. Det fælles mål skaber grundlag for værdiskabende tilbud til
virksomheder i hele landet.
Projektets består af følgende fire hovedaktiviteter:
• Undersøgelse/indsamling af virksomhedsbehov
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•

Konsolidering af innovationsklynge for vandteknologi
Tilsagnsbeløb: Op til
4.237.515 kr.

CLEAN, KBH

Townhall møder – og opfølgende aktiviteter - kvalificering og konkretisering af virksomhedsbehov
• Advisory board bestående af repræsentanter fra Dansk Biotek,
Dansk Erhverv, Dansk Industri, Lægemiddelindustriforeningen,
Medicoindustrien, Innovationsnetværket Dansk Healthtech
• Governance-struktur og forretningsmodel for den nye klyngeorganisation.
Projektet har til formål at skabe én konsolideret Innovationsklynge for
Vandteknologi. Konsolideringen indbefatter udvikling af nye innovationsindsatser, som løfter den samlede klynges evne til at skabe nye innovative
SMV’er. Konsolideringen omfatter en fusion mellem klyngerne CLEAN og
Danish Water Forum, samt klyngeinitiativerne CALL Copenhagen, Vand i
Byer, KLIKOVAND, INUNDO, Inno-MT og Sammen om klimatilpasning.
Projektets aktiviteter kan inddeles i tre overordnede temaer.
• Netværk og innovation: Med udgangspunkt i ét fælles servicetilbud
inddrages vand-SMV’er gennem en række decentrale workshops i
forprojekter til nye innovationsindsatser, som baner vej for nye
SMV-fokuserede innovationssamarbejder, ligesom vandSMV’erne inddrages i udarbejdelsen af et samlet roadmap for
klyngen.
• Konsolidering og fusion: Klyngeorganisationerne inden for vand
skaber en samlet organisering af Innovationsklyngen for Vandteknologi.
• Videnspredning: De samlede servicetilbud og roadmap formidles
til virksomheder i klyngen gennem partnernes mange kanaler, herunder medlemskampagner og særlig indsats under vandtopmødet
IWA2020 i København.
Projektet dækker alle regioner. Der er indsendt to ansøgninger pga. Region
Sjællands status som “overgangsregion” i strukturfondene.

