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Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klyngeorganisationer og 
innovationsnetværk. De danske klynger og innovationsnetværk har selv bidraget med beskrivelsen 
af deres virkeområde og aktiviteter. Tilsammen dækker deres aktivitetspalet bredt en lang række 
fagområder.  
 
Fælles for de beskrevne klynger og innovationsnetværk er, at:  
 

✓ de har et formål om at skabe innovation, vidensamarbejde og vækst for en erhvervsgruppe 
med et fagfællesskab  

 

✓ de har en aktiv og central deltagelse af triple helix aktører, dvs. både virksomheder, 
videninstitutioner og offentlige aktører/civilsamfundet  

 

✓ de har etableret en formaliseret organisering af klyngen og aktiviteterne, hvor der figurerer 
ansatte (min. et årsværk), der har ressourcer til at udbyde services og aktiviteter for 
deltagerne. Der sigtes på en langsigtet/vedvarende indsats  

 

✓ de har opnået en medlems- og/eller deltagerkreds på minimum 20 dedikerede* private 
virksomheder 

 

✓ de har en gyldig certificering (eller er i proces) under ECEI - European Cluster Excellence 
Initiative  
 

 
 

* Et aktivt og dedikeret medlem har bekræftet deres deltagelse i netværket/klyngen igennem en form for skreven 

aftale eller interessetilkendegivelse, formaliseret projektdeltagelse eller decideret medlemsbidrag.  
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Agro Business Park A/S og Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) 
 
Agro Business Park er omdrejningspunkt for iværksætteri og idéudvikling inden for fødevarer og 
bioøkonomi – både for den enkelte iværksætter og etablerede virksomheder. Vi hjælper vores kunder med 
at accelerere idéer og bringe dem videre til næste niveau. Det gør vi gennem tæt, individuel vejledning med 
fokus på iværksætteri, innovationsprocesser, netværk, funding og forretningsudvikling. 

Agro Business Park A/S blev etableret som en forskerpark i 2000, men har siden udviklet sig til at være en 
klyngeorganisation med nationale og internationale aktiviteter og medlemmer. Målgruppen er 
virksomheder, som er aktive i den biobaserede værdikæde fra produktion af bioressourcer over raffinering/ 
konvertering til biobaserede slutprodukter.    
 
AKTIVITETER  
Agro Business Park har aktiviteter inden for tre forretningsområder:  

• INNOVATION, hvor vi styrker innovation og forretningsudvikling gennem f.eks. procesbistand, 
projektledelse, matchmaking, fundraising og dedikerede netværk 

• INKUBATION, hvor vi tilbyder unikke fysiske rammer og services, der understøtter innovation, 
forretningsudvikling og iværksætteri  

• INVESTERING, hvor vi understøtter adgangen til kapital og finansiering til innovative iværksættere 
inden for den biobaserede økonomi 
 

PROJEKTER 
Agro Business Park driver en portefølje på +30 forskellige udviklingsprojekter, projektprogrammer eller 
netværk af forskellig art. Fra egentlige udviklingsprojekter med/for medlemsvirksomheder til programmer 
med en lang række innovationssamarbejder tilknyttet eller nationale/internationale netværk med 
tilknyttede undernetværk.     
 
Agro Business Park driver f.eks. sekretariatet for Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) og 
innovationsmiljøet Future Food Innovation (FFI).  

 

• Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) -  www.inbiom.dk  
INBIOMS fokus er intelligent produktion og udnyttelse af biomasse i overgangen til en biobaseret 
økonomi. Netværket hjælper danske biomassevirksomheder med at få adgang til ny viden, få 
overblik over finansieringsmuligheder samt at finde nye samarbejdspartnere i Danmark og 
internationalt.  
 
INBIOM inkluderer innovation inden for alle typer af biomasse, dvs. grønne (græsser, afgrøder), 
gule (halm), blå (tang, alger), brune (træ) og grå (affaldsprodukter, husdyrgødning). 
 
Undernetværk, der drives af INBIOM: 

o Dansk Insektnetværk  

o Dansk Biogasnetværk  

o Dansk Kedelnetværk 

o Danish Bioenergy Group  

o INAGRO   

http://www.inbiom.dk/
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Konsortiet bag INBIOM består af Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, AgroTech – Teknologisk 
Institut, Danmarks Tekniske Universitet, FORCE Technology, Københavns Universitet og Agro 
Business Park.  

 

• Future Food Innovation (FFI) - www.futurefoodinnovation.dk 
Future Food Innovation har siden 2010 været hovedoperatør i den midtjyske fødevaresatsning og 
arbejder nu for at skabe vækst og arbejdspladser i den danske fødevarebranche nationalt. Dette 
opnås bl.a. med midler fra tre vækstpuljer, samt ved at bringe virksomheder, kompetencer og 
videnspartnere sammen i nye innovative projekter. 

 
FFI POP, FFI Differentieringspuljen og FFI Growth er tre forskellige puljer til vækst, hvor 
virksomheder kan søge om midler til udvikling, modning og vækst. Puljerne kan søges af 
virksomheder, som ønsker at skabe radikal innovation og dermed skabe vækst og arbejdspladser i 
Danmark. 

 
Bag Future Food Innovation står et konsortium bestående af seks partnere, som er førende inden 
for fødevareinnovation i Danmark: Agro Business Park, Institut for Fødevarer og MAPP Centret ved 
Aarhus Universitet, VIFU, Teknologisk Institut, Danish Food Cluster og Væksthus Midtjylland. 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Agro Business Park A/S er stiftet som et aktieselskab, der har 17 aktionærer, herunder Aarhus Universitet, 
Landbrug & Fødevarer, DLG, HedeDanmark, Nordea m.fl.  
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Agro Business Park er dansk partner i Enterprise Europe Network (EEN), som er et globalt netværk af 
erhvervsfremmeaktører, som består af 600 partnerorganisationer i mere end 60 lande. Netværket har 
fokus på at hjælpe innovative små og mellemstore virksomheder samt vidensinstitutioner med 
international vækst bl.a. ved at finde nye samarbejdspartnere i udlandet.  
 
Derudover indgår Agro Business Park A/S i en lang række samarbejdsrelationer med udenlandske partnere 
og klynger mhp. projektudvikling, matchmaking og eksportfremme.    
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Ca. 240 dedikerede medlemmer (opgjort ultimo 2016) 
 
NØGLEORD  
Bioøkonomi, fødevarer, bioenergi, cirkulær økonomi, miljøteknologi, jordbrug  
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
National klyngeorganisation. Vi driver tre fysiske startup-miljøer i hhv. Tjele, Aarhus og København og har 

desuden et kontaktpunkt i Odense. 

CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Lars Horsholt Jensen, Projektchef 
Tlf. 3034 6268 / e-mail: lhj@agropark.dk 
Læs mere på: www.agropark.dk  

http://www.futurefoodinnovation.dk/
mailto:lhj@agropark.dk
http://www.agropark.dk/
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CLEAN, INNO-MT og INNO-SE 
 
CLEAN er Danmarks Grønne Klynge. CLEAN bidrager til løsning af betydelige samfundsudfordringer for 
bæredygtig fremstilling og anvendelse af energi, øget genanvendelse og optimering af ressourcer (særligt 
affald og vand) samt anvendelse af big data.  
 
Vi skaber vækst i danske virksomheder ved at udvikle og implementere løsninger til den grønne omstilling 
og samler stærke regionale og nationale kræfter bag én systematisk eksportindsats for at øge salget af 
grønne løsninger. Derudover er CLEAN en non profit forening, hvor eventuelt overskud investeres i 
foreningens projekter til gavn for medlemmerne. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
CLEAN driver en bred palet af netværksaktiviteter, virksomhedsforløb, innovationsprojekter og dannelse af 
konsortier til internationale projekter.  
 
CLEANs fokusområder er: 

- Smart Energy 
- Ressourceeffektivitet og Cirkulær Økonomi 
- Smart City og Big Data 
- Internationalisering 

 
CLEAN er moderklynge for to danske innovationsnetværk: 
 
Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) 
Inno-MT arbejder målrettet for at bringe danske miljøteknologi-virksomheder i front gennem 
matchmaking, formidling af viden, internationalisering og hjælp til iværksætteri inden for de fire 
fokusområder jord, vand, luft og affald. 
Inno-MT skal fremme innovation i den danske miljøteknologiske sektor, med særligt fokus på SMV’er, ved 
at: 

• Øge fokus på innovation hos medlemmer og myndigheder 

• Øge indsigt og viden i innovationsbehov og innovationsbarrierer 

• Fremme samarbejde med henblik på udvikling af konkrete projekter med forretnings- og 
eksportpotentiale 

Inno-MT er initieret af AgroTech, DHI, FORCE Technology, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Aarhus 
Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Inno-MT har 212 dedikerede medlemmer, fordelt på 
virksomheder, GTS-institutter, universitets- og forskningsinstitutter, organisationer og myndigheder. 
 
Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) 
Inno-SE har til formål at skabe vækst og beskæftigelse i den energiteknologiske sektor ved at understøtte 
udvikling af nye energiløsninger og teknologier. Inno-SE har stærke regionale forankringer og et triple helix-
partnerskab med deltagelse af private virksomheder, offentlige myndigheder og videninstitutioner. 
Derudover bygger Inno-SE bro mellem videninstitutioner og virksomheder i bestræbelsen på at indfri de 
energipolitiske målsætninger, alt imens der skabes vækst, innovation og beskæftigelse inden for 
energieffektivitet og intelligente energisystemer.  
 
De faglige partnere i Inno-SE er: Danmarks Tekniske Universitet, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, 
Aarhus Universitet, DELTA og SDU. Inno-SE har per. 1. marts 2017 25 dedikerede medlemmer.  

https://inno-mt.dk/members/397/
https://inno-mt.dk/members/dhi/
https://inno-mt.dk/members/force-technology/
https://inno-mt.dk/members/teknologisk-institut/
https://inno-mt.dk/members/aalborg-universitet/
https://inno-mt.dk/members/aarhus-universitet/
https://inno-mt.dk/members/aarhus-universitet/
https://inno-mt.dk/members/danmarks-tekniske-universitet/
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AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
CLEAN er et naturligt mødested for virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører, der ønsker at 
udvikle nye grønne løsninger til gavn for Danmark. CLEAN er en politisk og teknologisk neutral platform, 
hvor både danske og udenlandske aktører udveksler viden og indgår nye samarbejder på tværs af 
brancheskel og på tværs af den offentlige og private sektor.  
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
CLEAN har ca. 165 medlemmer fra hele cleantech-sektoren. 
 
NØGLEORD  
CLEAN: Cleantech, klima, miljø, energi, teknologi, ressourcer, smart city 
Inno-SE: Energiteknologi, energiløsninger, energisystemer, forsyningsarter, smart grid, bæredygtige 
løsninger, effektelektronik 
Inno-MT: teknologiudvikling, serviceinnovation, miljøteknologi, vand, luft, jord og affald 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
National klynge med regionale, nationale og internationale aktiviteter 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld 
 
KONTAKT 
CLEAN 
CEO Carsten Orth Gaarn-Larsen 
Tlf. 2323 0000 
E-mail: cgl@cleancluster.dk 
Læs mere på www.cleancluster.dk 
 
Inno-SE 
Netværksleder Claus Meineche 
Tlf. 3122 6238 
E-mail: clm@cleancluster.dk 
Læs mere på http://inno-se.dk/ 
 
Inno-MT 
Netværksleder Simon Baagøe 
Tlf. 6071 1585 
E-mail: sba@cleancluster.dk 
Læs mere på: www.inno-mt.dk 

  

mailto:cgl@cleancluster.dk
http://www.cleancluster.dk/
mailto:clm@cleancluster.dk
http://inno-se.dk/
mailto:sba@cleancluster.dk
http://www.inno-mt.dk/
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              Energy Cluster Denmark 

House of Energy 
 
House of Energy er den danske energiklynge for bæredygtige energiteknologier. Vi arbejder med både el, 
gas og varme i hele værdikæden fra energien produceres, distribueres og ud til forbrugeren. Vi 
understøtter udviklingen af et effektivt, intelligent og integreret energisystem, der er fundamentalt for 
omstillingen til 100 % vedvarende energi, hvor produktion og forbrug er i balance. 
 
House of Energy bringer relevante aktører sammen og forbinder erhvervslivet med forskningsverdenen, 
forsyningsselskaber, kommuner, investorer og øvrige aktører med interesse i energi. Vi giver én indgang til 
energikompetencer og –ressourcer og arbejder for at styrke væksten i energivirksomheder. Målet er at 
skabe nye produkter og innovative løsninger, flere virksomheder og arbejdspladser samt at øge omsætning 
og eksport. 
 
House of Energys særlige styrkeområde er integrerede energisystemer, da vi arbejder med alle 
forsyningsarter og går i dybden med fem fokusområder: vindenergi, fjernvarme, grønne gasser, 
energieffektive løsninger og integrerede energisystemer. 
 
VISION 
House of Energy vil være et nationalt og internationalt fyrtårn inden for bæredygtig energi og 
sammenhængende energisystemer. Det er vores vision, at Danmark skal være internationalt førende i 
udviklingen af et intelligent energisystem, der giver danskerne sikker og grøn energi til en 
konkurrencedygtig pris. 
 
MISSION 
House of Energys mission er at skabe vækst og beskæftigelse i virksomhederne, og det gør vi via den 
grønne omstilling, som både er et middel og et mål for House of Energy. Vi styrker samarbejdet og 
videndelingen mellem aktører inden for energisektoren med henblik på at skabe synergi, innovation og 
synliggørelse af kompetencer. House of Energy arbejder for at gøre omstillingen så hurtig og effektiv som 
muligt, og derfor har vi samlet aktører fra energiproduktion med aktører fra energiforbrugssiden i samme 
klynge for at skabe bedst rum for, at produktion og forbrug kan mødes i balance. 
 
SERVICES 

• Matchmaking 

• Netværksarrangementer, temamøder og konferencer 

• Projektudvikling 

• Fundraising 

• Internationalisering og tiltrækning af udenlandske investeringer 

• Innovation  

• Iværksætteri 

• Vidensbro 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
BrainsBusiness, CLEAN, CenSec, Gate21, Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk, 
Innovationsnetværket RoboCluster, Inno-SE, MARCOD, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, 
Offshoreenergy.dk, SmartLog, Vindmølleindustrien. 
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INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
AMEC, Berlin-Brandenburg Cluster Energietecknik, BICCnet Bavarian Information and Communication 
Technology, Business Region Göteborg, DSP Valley, Energy Valley, GAIA, International Cleantech Network, 
Institute for Sustainable Energy Policies, Innovatum, i-CLEANTECH, OREEC, Renewable Energy Hamburg, 
SCC Cluster, Scottish Enterprise, SmartCityTech, Systematic, Sustainable Business Hub. 
 
ANTAL DEDIKEREDE MEDLEMMER 
House of Energy har ca. 200 medlemmer, der er bredt fordelt i Triple Helix.  
 
NØGLEORD 
Fjernvarme, vind, grønne gasser, energieffektivitet, integrerede energisystemer, vedvarende energi, 
netværk, forretningsudvikling, matchmaking. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
National klynge med regionale, nationale og internationale aktiviteter og samarbejde. 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronzecertificering 
 
KONTAKT 
House of Energy 
Cluster Manager Preben Birr-Pedersen 
E-mail: pb@house-of-energy.dk 
Tlf.: 2080 8263 
 
http://www.house-of-energy.dk  

mailto:pb@house-of-energy.dk
http://www.house-of-energy.dk/
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Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk 
 
Offshoreenergy.dk er den landsdækkende klyngeorganisation og Innovationsnetværk for virksomheder, 
organisationer og viden-institutioner inden for offshore energisektoren i Danmark.  
 
Offshoreenergy.dk har flere end 230 medlemmer og en projektportefølje på godt en kvart mia. kroner. 
Gennem mere end 30 synergi- og innovationsprojekter arbejder vi på at fastholde og udvikle en dansk 
offshoreklynge i verdensklasse.  
 
Offshoreenergy.dk’s arbejde som klyngeorganisation og innovationsnetværk for hele den danske 
offshoreindustri betyder, at vi i særlig grad: 

• er platform for offshore partnerskaber og projekter med vægt på innovation og nye løsninger 
• støtter og underbygger synergimulighederne ved at forene olie/gas-offshore med vedvarende 

energi. 
• styrker økosystemet mellem etablerede virksomheder, start-ups, SMV’er, forsknings- og viden-

institutioner, investorer, GTS’er, rådgivere og offentlige aktører  
• udvikler og samarbejder med internationale, regionale og lokale offshore hubs 
• sikrer samarbejde med klynger inden for andre erhvervsområder for at opdyrke nye spirende 

tværsektorelle vækstområder til gavn for den danske offshore industri.  
• afholder B2B matchmaking events og større konferencer med fokus på offshore innovation 

 
Offshoreenergy.dk er upolitisk og uafhængig. Vi er den første danske klyngeorganisation, som har opnået 
tre gange EU-guldcertificering i træk – senest i 2017.  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
En detaljeret beskrivelse af alle Offshoreenergy.dk projekter findes her 
 
Netværket arbejder eksempelvis med følgende projekter:  
 

• CRIF – Cost Reduction and Innovation Forum 
Kan vi innovativt reducere udgifterne til energiproduktion og skabe nye konkurrencefordele? CRIF-
modellen gør besparelser til investeringer i ny innovation og løsninger. 
 

• Vindpartnerskabet 
Verdens største producenter af offshore vind mødes i regi af Offshoreenergy.dk for at samarbejde 

indbyrdes og med resten af værdikæden om at sænke LCOE; udgiften til offshore vindenergi. 

Offshoreenergy.dk er den neutrale platform for innovationssamarbejde.    

• Droner 
Kan en drone måle korrosion på et havmølletårn? Kan en drone opdage udslip fra et utæt gasrør på 
en produktionsplatform? Offshoreenergy.dk arbejder på at introducere ny teknologi til at løfte 
offshoreindustrien.  
 

http://www.offshoreenergy.dk/offshoreenergy/projects/projects-overview.aspx
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• Offshore B2B, Årsmøde, netværksgrupper og gå-hjem møder 
Vi samler branchen i store og små fora flere gange årligt til netværk, videndeling, samarbejde og ny, 
fælles inspiration.  

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Vi samler de etablerede offshore virksomheder, SMV’er og start-ups på tværs af offshoreindustrien og 
sikrer samarbejde med forsknings- og vidensinstitutioner, investorer, GTS’er, rådgivere og offentlige 
aktører.  
  
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE  
Kent County Council, E. Norfolk and Waveney Enterprise Services Ltd, Team Humber Marine Alliance og 
NOF Energy (UK); Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende, Flanders’ Maritime Cluster og POM West-
Vlaanderen (Belgien), Hochschule Bremerhaven og WAB e.V (Tyskland) Noordelijke Ontwikkelings 
Maatschappij og Provincie Groningen (Holland), Sub Sea Valley (Norge). 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Offshoreenergy.dk har 235 dedikerede medlemmer. 
 
NØGLEORD  
Offshore olie & gas, Offshore vind, havmøller og bølgeenergi. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt innovationsnetværk og national klynge for hele den danske offshore-industri. Sekretariatet er 
placeret på havnen i Esbjerg.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guldcertificeret tre gange i træk. 
 
KONTAKT 
Glenda Napier 
Tlf. 42 14 91 74 
E-mail: gn@offshoreenergy.dk 
 
Læs mere på: www.offshoreenergy.dk 

  

mailto:gn@offshoreenergy.dk
http://www.offshoreenergy.dk/
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Vindmølleindustrien – Danish Wind Industry Association 
 
Vindmølleindustrien er Danmarks største og ældste brancheforening og netværksorganisation med unikt 
fokus på vindindustrien. Foreningen blev stiftet i 1981 og omfatter i dag størstedelen af de danske 
virksomheder, der arbejder med vindenergi. 
 
Vindmølleindustrien er drevet af dedikeret fokus på at sikre Danmark og de danske virksomheders 
førerposition på det globale vindmarked. 
 
Foreningens mission er i strategiplan 2015 beskrevet som: 

• at videreudvikle Danmark som verdens førende videns- og kompetencecentrum for vindenergi, 
herunder at vise, at vindenergi er grundstenen i et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. 

• at optimere vindindustriens forsknings-, test-, udviklings- og produktionsmuligheder og dermed bane 
vejen for ledende danske standarder og kvalitet. 

• at være talerør og skabe værdi for medlemmer gennem netværk og forretningsudviklende aktiviteter 
på tværs af vindindustrien. 

 
I alle tre punkter er innovationssamarbejder nødvendige for at opnå missionen.  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Vindmølleindustrien har 12 fuldtidsansatte, som er jævnt fordelt på fire afdelinger. Alle ansatte har jævnlig 
og god kontakt til medlemmerne og deltager også i de møder, som gør foreningen til et levende netværk.  
 
Aktiviteterne i Vindmølleindustrien spænder over åbne møder (generalforsamling og årsmøde), 
netværksgrupper (fx salg og marketing) og arbejdsgrupper om standardisering (3 på test og verifikation af 
specifikke komponenter og 1 om udvikling af ny global APQP-standard). Derudover er der ad-hoc faglige gå-
hjem møder og workshops af forskellig art.  
 
Foreningen er sekretariat for Megavind, den nationale offentligt-private teknologiplatform med løbende 
prioritering af forsknings- og udviklingsindsatser i Danmark. Endelig holdes en løbende medlemsdialog 
gennem key account telefonsamtaler og mere end 50 møder med enkeltvirksomheder årligt. Foreningen 
investerer mange ressourcer i at sikre koordination med andre brancheforeninger og klyngeorganisationer, 
der har aktiviteter målrettet virksomheder i foreningens medlemskreds.  
 
Vindmølleindustriens politiske afdeling er industriens talerør til det politiske system og den brede 
offentlighed. Her varetages medlemmernes interesser i sager, der spænder over europæisk og dansk 
energipolitik), lands- og kommunal planlægning, handels- og eksportpolitik, samt forskningsmidler og støtte 
til nationale demonstrationsprojekter. 
 
Kommunikationsafdelingen understøtter både det politiske og det medlemsrettede arbejde gennem f.eks. 
pressearbejde og nyhedsbreve.  
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Vigtigste partnere i 2016 og 2017:  
 
DI, Landbrug og Fødevarer, Dansk Energi, State of Green, Offshoreenergy.dk, House of Energy, Væksthus 
Midtjylland, DAMRC, Dansk Standard, Force Technology, DTU, AAU, AU, SDU, de vestdanske regioner, 
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Erhvervsministeriet, Energi-, forsynings-, og klimaministeriet, Miljø- og fødevareministeriet, Danmarks 
vindmølleforening, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, EUDP, Innovationsfonden, Concito og 
Danish Wind Export Association (DWEA).  
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Wind Europe, Global Wind Energy Council, Global Wind Organisation, RenewableUK, Swedish Wind Energy 
Association, German Offshore Wind Energy Foundation, Latvian Wind Energy Association, Norsk 
Vindenergiforening, Finnish Wind Power Association, Lithuanian Wind Power Association, Polish Wind 
Energy Association, Estonian Wind Power Association,  
 
ANTAL DEDIKEREDE MEDLEMMER 
244 pr. august 2017. 
 
NØGLEORD 
Vindenergi, stålindustri, elektrisk industri, mekanisk industri, rådgivning, projektudvikling og finansiering, 
underleverandører, bearbejdning og materialer (stål, andre metaller, kompositter), hydraulisk industri, 
offshore byggeri, service, eksport, transport og logistik, arbejdsmiljø og sikkerhed. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Danmark og tilgrænsende lande/regioner (Nordtyskland, Sverige, Norge, Polen, UK) 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Birgitte Lund-Skovbo 
Tlf. 3373 0335 
E-mail:  bls@windpower.org 
 
Læs mere på www.windpower.org 
  

mailto:bls@windpower.org
http://www.windpower.org/
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BYGGERI 
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InnoBYG - Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri  
 
InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri, som samler branchen på tværs af 
faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne, både inden 
for landets grænser og internationalt.  
 
I InnoBYG faciliterer vi udviklingen af byggebranchen ved at adressere en række samfundsmæssige 
udfordringer, som alle har relation til bæredygtighed i byggeriet.  
 
InnoBYG er som et innovationsnetværk både en klyngeorganisation med stærke regionale forankringer og 
et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og organisationer, forsknings-, 
uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og andre 
offentlige organisationer.  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER  
InnoBYG faciliterer projekter og afholder aktiviteter, som ligger inden for rammerne innovation og 
bæredygtigt byggeri.  
 
InnoBYG har gennemført udviklingsprojekter, bl.a. under overskrifterne ”Bæredygtig energirenovering 2.0”, 
”Fleretagers træhuse i Danmark”, ”Brug af droner i byggebranchen”, "InnoDrone", ”CØ Hub”, ”Design for 
Disassembly”, "Klimatilpasning i byggeriet", "Den Cirkulære Ressourceplan" samt ”Dokumentation af 
innovative, bæredygtige byggematerialer”. 
 
Med fokus på videndeling, netværk og innovation i byggeriet initierer InnoBYG ud over 
udviklingsprojekterne også matchmaking samt videndelings- og formidlingsarrangementer så som 
konferencer, on-site besøg, studieture og gå-hjem-møder m.v. Som samarbejdspartner på den årlige 
Building Green fagmesse for bæredygtigt byggeri i Forum arrangerer InnoBYG bl.a. VIP-discussions om 
aktuelle emner i byggebranchen. I 2017 uddelte InnoBYG og Building Green desuden prisen "Det 
Bæredygtige Element" for 4. gang, hvor en fagjury udvalgte vinderne – til hhv. personprisen og 
produktprisen. Alle kan sende indstillinger til prisen, der udvælges 5 nominerede til hver pris og ud af de 
nominerede finder fagjuryen de to vindere.  
 
Siden opstart i 2010 har InnoBYG sekretariatet arrangeret over 70 netværksaktiviteter, herunder en række 
store konferencer. Dertil kommer workshops og gå-hjem møder afholdt og arrangeret i forbindelse med 
udviklingsprojekterne. 
 
InnoBYG faciliterer desuden en LinkedIn gruppe, hvor deltagerne har mulighed for at lægge diskussioner, 
information om relevante arrangementer med mere op, fx søge projektpartnere, diskutere behov og 
barrierer, få input og henvisninger eller lign., under overskriften energieffektivt og bæredygtigt byggeri. 
Gruppen tæller, pr. 1. april 2018, 2122 medlemmer. InnoBYG har også en Twitterprofil med mere end 1000 
følgere. 
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AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE  
Netværkets styregruppe består af: Dansk Byggeri (formandsposten), BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, 
Tekniq, DTU, Aalborg Universitet/Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Dansk Brand- og Sikringsteknisk 
Institut, Teknologisk Institut, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske ARK, DI Byg, VELUX, 
Energistyrelsen, Kunstakademiets Arkitektskole, Håndværksrådet, Gate 21, Aarhus Universitet - 
Ingeniørhøjskolen i Aarhus, Arkitektskolen i Aarhus, VIA University College og Trafik, Bygge og 
Boligstyrelsen.  
 
Derudover samarbejder InnoBYG med en række andre initiativer og aktører, fx InnoMT, Lifestyle & Design 
Cluster, Byens Netværk, Insight Events (Building Green messe), InBIOM, BLOXHUB, Innovationsnetværket 
Femern Bælt, ServicePlatform, Transportens Innovationsnetværk, Det Grønne Iværksætterhus, KEA, Vand i 
Byer, CLEAN, MiljøForum Fyn og RoboCluster. 
 
INTERNATIONALE SMARBEJDSPARTNERE  
Udvalgte samarbejdspartnere: Tretorget (Norge), Norweign Tunnel Safety Cluster, Bruil (NL), Smart Housing 
Småland (Sverige), Arena Skog (Norge) samt forskellige europæiske videninstitutioner gennem vores 
udviklingsprojekter samt ansøgninger til Horizon2020. 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
InnoBYG har ca. 94 dedikerede medlemmer (deltager alle i vores udviklingsprojekter), og ca. 400 
virksomheder har meldt sig ind i netværket. Desuden modtager knap 800 nyhedsmail. 
 
NØGLEORD 
Innovation, byggeri, bæredygtighed, energirenovering, netværk, videndeling, matchmaking, udvikling, 
projektinitiering, projekthjælp, Build 4.0, cirkulær økonomi, teknologi, digitalisering 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt innovationsnetværk med landsdækkende og internationale aktiviteter.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Sølv 
 
KONTAKT 
Sekretariatet 
Tlf. 72 20 29 89 
E-mail: innobyg@teknologisk.dk 
 
Læs mere på: www.innobyg.dk 

mailto:innobyg@teknologisk.dk
http://www.innobyg.dk/
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MILJØ 

Ud over de følgende beskrivelser har andre netværk og klynger også aktiviteter relateret til miljø, men er 
placeret under deres primære kategori:  
 
Innovationsnetværk for Miljøteknologi – se beskrivelsen for CLEAN under Energi 
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Gate 21 - Innovationsnetværk for grøn omstilling gennem offentlig-privat 
innovationssamarbejde (OPI) 
 
Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder 
sammen på tværs for at skabe grøn omstilling og vækst i Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region 
Skåne – eller Greater Copenhagen, som metropolen kaldes.  
 
Gate 21’s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst.  
Partnerskabet tager udgangspunkt i at bruge regionernes og kommunernes efterspørgsel til sammen med 
vidensinstitutionerne og virksomhederne at udvikle, demonstrere og udbrede nye ressourceeffektive 
løsninger på klima- og energiområdet. 
 
Det sker i Living Labs og projekter, der skaber resultater og viser nye, konkrete veje for den grønne 
omstilling og vækst. Gate 21 kan derfor tilbyde en velafprøvet og solid platform for offentlig-privat 
innovation og samarbejde og dermed gøre vores til at løfte de grønne vækstmålsætninger for Greater 
Copenhagen. 
 
Den grønne omstilling står højt på den internationale dagsorden. Løsningerne efterspørges globalt. Det 
er en fælles chance, og vi kan med de ambitiøse politiske mål i Greater Copenhagen styrke 
virksomhedernes forspring og tiltrække flere udenlandske investeringer i de grønne løsninger. Det, 
sammen med Danmarks stærke grønne brand og vores evne til at samarbejde på tværs af offentlige 
institutioner, virksomheder og vidensinstitutioner om nye løsninger, er grundlaget for, at Greater 
Copenhagen kan blive den førende region i verden inden for grøn omstilling. 
 
I de kommende år vil Gate 21 sammen med sin voksende partnerkreds og de centrale 
erhvervsfremmeaktører arbejde målrettet for at virkeliggøre vores vision. Gate 21 vil bidrage 
med videndeling, konkrete samarbejdsprojekter og etablering af Living Labs, hvor kommuner og 
regioner stiller sig til rådighed som testbeds og showrooms for udvikling og demonstration af 
virksomheders nye grønne løsninger. 
 
PROJEKTER 
Gate 21 driver knapt 50 Living Labs og udviklings- og demonstrationsprojekter på tværs af partnerkredsen. 
Her fremhæves 10 nuværende Living Labs og projekter: 
 

• DOLL – Europas største Living Lab for test af udendørsbelysning og Smart City-løsninger. 

• Lighting Metropolis – et netværk af sammenhængende Living labs i Greater Copenhagen, der 
samler virksomheder, forskning, kommuner og regioner om fremtidens smarte belysning.  

• TUPPAC - er det største projekt med selvkørende busser i Danmark, der samler aktører på tværs af 
kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner for at teste busserne i et naturligt miljø. 

• Moving People – samler 100 store virksomheder i hovedstadsregionen om grøn mobilitet. 

• Energi på Tværs – skal sikre, at Region Hovedstaden, kommunerne og selskaberne i regionen i 2018 
står med en fælles strategisk energiplan, som skal understøtte visionen om at blive verdens første 
metropolregion med et fossilfrit energi- og transportsystem. 

• FUTURE -  vil kvalificere udviklingen af fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem, så det 
bliver baseret på vedvarende energikilder og genanvendte materialer. Projektet består af syv 
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visionære casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester 
og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende 
energi eller udnyttelse af ressourcer. 

• Fælles Regional Energiomstilling - skal medvirke til realisering af Region Sjællands målsætning om 
40 procent vedvarende energi i 2020. 

• REEL – vindmøller på Lolland giver lokale arbejdspladser og sikrer vedvarende energi og biomasse 
til københavnerne. 

• Bæredygtig Bundlinje – giver 100 små og mellemstore virksomheder i hovedstadsregionen chancen 
for at få udviklet en grøn forretningsmodel. 

• CleantechTIPP – udfordrer kommunerne til at bruge indkøbsprocessen og offentlige og private 
samarbejder som et strategisk redskab, der kan støtte op om en kommunes samlede 
udviklingsstrategi. 

 
Øvrige netværksaktiviteter 

• Konferencer – årlige fagkonferencer inden for indsatsområderne for 100-400 deltagere. 

• Netværksarrangementer – fx Strategisk Forum, Borgmesterforum, Teknisk Direktør Forum. 

• Academy 21 – løbende videndeling med hele partner- og medlemskredsen. 

• Insight 21 – halvårlig publikation med fokus på videndeling om resultater af OPI-projekter. 

• Nyhedsbrev – ugentlige nyhedsbreve med fokus på videndeling, invitationer til projektsamarbejder 
og Academy 21 til hele partner- og medlemskredsen samt øvrigt interesserede. 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Dedikerede medlemmer  
Gate 21 har 404 aktive og dedikerede medlemmer, herunder 87 kontingentbetalende medlemmer og 
partnere, heraf er der 40 virksomheder, 39 kommuner, seks videninstitutioner og to regioner. Derudover 
samarbejder Gate 21 med en lang række kommuner, organisationer, GTS’er m.fl.  
  
Internationale samarbejdspartnere 
Gate 21 samarbejder med relevante universiteter i over 12 forskellige lande og har samarbejdspartnere 
blandt kommuner/byer, regioner, offentlige aktører og private virksomheder over det meste af Europa 
samt i Asien og USA.  
 
NØGLEORD  
Grøn omstilling; grøn vækst 
Living Labs; udvikling og demonstration; offentlig privat innovation; grøn erhvervsfremme 
Greater Copenhagen; kommuner; regioner; virksomheder; forskning; Triple Helix 
Smart City; data; energiomstilling; strategisk energiplanlægning; energirenovering; grøn mobilitet; cirkulær 
økonomi; belysning; solceller; støjbekæmpelse. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Greater Copenhagen  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld 
 
KONTAKT 
Poul Erik Lauridsen 
Tlf. 3111 4040, E-mail: poul.erik.lauridsen@gate21.dk 
Læs mere på www.gate21.dk  

mailto:poul.erik.lauridsen@gate21.dk
http://www.gate21.dk/
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Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark 
 
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) er et erhvervsnetværk, der har til formål at 
styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at fremme bæredygtig forretningsudvikling. NBE er et 
offentligt-privat samarbejde mellem private virksomheder og de nordjyske kommuner, regionen og 
Business Region North Denmark. Desuden samarbejdes der tæt med Aalborg Universitet, de lokale 
erhvervskontorer og Eniig. En kombination af bæredygtig forretningsudvikling og partnerskaber sikrer, at 
virksomhederne er med i front i forhold til den grønne omstilling. I netværkets 2020 strategi er det en 
fælles ambition at arbejde for en erhvervsudvikling, som fremmer en cirkulær økonomi i Nordjylland. 
Netværket udgør en platform for udveksling af viden og konkrete indsatser, som konkret udnytter 
mulighederne i den cirkulære økonomi og giver virksomhederne et forspring i en bæredygtig 
forretningsudvikling.  
 
Medlemsvirksomhederne i NBE kan få en bæredygtighedsscreening af deres produktion og produkter, som 
identificerer nye attraktive projekter. De har også mulighed for at skabe nye kontakter og udveksle 
erfaringer med andre virksomheder, som også er optaget af cirkulær forretningsudvikling og 
bæredygtighed i bred forstand. Netværket giver de deltagende virksomheder mulighed for at forbedre 
deres klima- og miljøperformance og skabe innovative løsninger, der skaber jobs på sigt. Alle typer af 
virksomheder har mulighed for at blive en del af netværket. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Netværket har fokus på følgende aktiviteter:  
 

• Bæredygtighedsscreening   
Når en virksomhed er blevet medlem, får de tilbudt en bæredygtighedsscreening af deres produktion og produkter. Til 
bæredygtighedsscreeningen udnyttes de kompetencer, som NBE’s partnere har, hvor alle kan bidrage med forskellig viden og erfaring. 
På den måde dækkes mange aspekter af virksomheden. Virksomheden gennemgås, og der opstilles en række mulige projekter, der kan 
samarbejdes om efterfølgende. 

 

• Projekter 
Baseret på bæredygtighedsscreeningen identificeres de indsatsområder, som prioriteres i første omgang. NBE samarbejder med 
virksomhederne omkring gennemførelsen af forskellige projekter. Det kan være med kontakter, ressourcer eller viden, og netværkets 
parter støtter virksomheden i at påbegynde projekterne og finde de nødvendige ressourcer.  

 

• Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling 
Medlemmer har mulighed for at deltage i et forløb, hvor der udarbejdes en "Plan for bæredygtig forretningsudvikling". Planen er et 
strategisk værktøj og er virksomhedens egen langsigtede indsats inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Planen indgår som en 
del af virksomhedens forretningsstrategi.  

 

• Møder i netværket 
Der afholdes en række møder hen over året med forskellige emner. Møderne afholdes hos virksomhederne, og temaerne afhænger af 
virksomhedernes ønsker og behov. 
Fire gange om året afholdes der store netværkskonferencer, og derudover afholdes der en række mindre møder hen over året, som 
fokuserer på mere konkrete emner. Der arrangeres også besøgsture for politikere til nordjyske virksomheder for at se konkrete 
eksempler på deres indsats. 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Partnerne i NBE er Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Business Aalborg, Hjørring Erhvervscenter, 
Aalborg Universitet og Eniig. Netværket har en bestyrelse, hvor formandsposten besiddes af en direktør 
som repræsentant fra det private erhvervsliv, og næstformandsposten besiddes af en borgmester som 
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repræsentant fra det offentlige. Derudover er der ligevægt mellem det offentlige og det private i forhold til 
medlemmerne af bestyrelsen. Der er 21 medlemmer af NBE’s bestyrelse, som rummer en bred kreds af 
private virksomheder samt de øvrige nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Business Region North 
Denmark. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Aalborg Commitments, ICLEI, Alexandersoninstitutet (Varberg, Sverige), Hållbar Utveckling Väst (Gøteborg, 
Sverige), Lidköpings Kommun (Sverige), Kungävls Kommun (Sverige), Aust-Agder Fylkeskommune (Norge), 
Universitetet i Agder (Norge). 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Der er ca. 100 medlemmer af netværket. 
 
NØGLEORD  
Bæredygtighed, erhvervsudvikling, cirkulær økonomi, nye forretningsmodeller, offentligt og privat 
samarbejde, Bæredygtig byggeri, grøn omstilling, miljøforbedringer, grøn vækst, klima, Cradle2Cradle, 
innovation, CSR, industrisymbioser og ressourceoptimering. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nordjysk initiativ i Region Nordjylland. 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Ingen 
 
KONTAKT 
Bestyrelsesformand og virksomhedsejer Jens Højer 
Tlf. 9931 2169 
E-mail : nben@aalborg.dk 
 
Projektleder Lene Mariane Nielsen 
Tlf. 9931 2433 
E-mail: lene.nielsen@aalborg.dk 
 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
 
www.nben.dk  
LinkedIn 
 

FOLDERE 

Strategi 2020 

2016 Årsberetning 

Industrisymbioser 

  

mailto:nben@aalborg.dk
mailto:lene.nielsen@aalborg.dk
http://www.nben.dk/
https://www.linkedin.com/company/netv%C3%A6rk-for-b%C3%A6redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark?trk
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1604/
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1942/html5/
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1664/


23 

 

Vand i Byer - Innovationsnetværket for Klimatilpasning 
 
Formålet med innovationsnetværket for klimatilpasning ’Vand i Byer’ er at skabe og facilitere et 
landsdækkende netværk, som samler alle aktører, der arbejder med klimatilpasning. Desuden ønsker Vand i 
Byer at bidrage til klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering, der kan 
understøtte og skabe nye grønne arbejdspladser i Danmark. 
 
Det unikke ved Vand i Byer er, at netværket består af både videninstitutioner, offentlige myndigheder, 
forsyningsselskaber og private virksomheder (tetra-helix). De private virksomheder er inddelt i 3 grupper. 
En gruppe af rådgivere og arkitekter, en gruppe med producenter og entreprenører samt en gruppe med 
forsyningsselskaber. 
 
Vand i Byer er medfinansieret af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Rørcentret på 
Teknologisk Institut er sekretariat for Vand i Byer. Vand i Byers vision og mission kan ses i sin fulde længde 
på http://vandibyer.dk/om-vib/  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Vand i Byer arrangerer en række møder i netværket bl.a. stormøder, temamøder og gå-hjem møder, som 
man kan læse mere om på http://www.vandibyer.dk/arrangementer/. Derudover afholdes større 
ekskursioner til ind- og udland, hvor netværkets medlemmer både bliver inspireret og kan fortælle om egne 
produkter og løsninger. Vand i Byer har desuden været ansvarlige for at iværksætte en række innovations- 
og udviklingsprojekter, som man kan læse mere om på http://www.vandibyer.dk/projekter/.   
 

Indtil nu har hovedfokus i netværket været på håndtering af regnvand. Dette område er stadig meget 
aktuelt og nok også der, hvor man i Danmark er kommet længst med spændende nye 
klimatilpasningsløsninger. Fremover vil målet også være at sætte fokus på klimatilpasning i forhold til 
resten af vandkredsløbet. Det gælder blandt andet havvand, vandløb og grundvand, som alle giver 
problemer for borgere og de myndigheder, der skal løse dem. Også her er der behov for at udvikle 
innovative løsninger, så investeringerne ikke kun klimasikrer Danmark, men også skaber merværdi, der 
bidrager til at udvikle lokalområder og grøn vækst.   

AKTØRER/VIDENSINSTITUTIONER 
Ledelsesgruppen i Vand i Byer består af repræsentanter fra AAU, DHI, DTU, KU og Teknologisk Institut, men 
der deltager en række andre videninstitutioner i netværket bl.a. GEUS og Aarhus Universitet, se også 
http://vandibyer.dk/om-vib/deltagere-i-innovationsnetvaerket/vidensinstitutioner/   
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
De internationale samarbejdspartnere er bl.a. de danske innovationscentre i udlandet, hvor der konkret 
samarbejdes med centrene i Indien, Sydkorea og Kina. Desuden samarbejdes med netværk i Sverige, 
Holland, Litauen og Catalonien, hvor der er tilknyttet mere end 100 udenlandske virksomheder. De 
internationale samarbejder styrkes desuden gennem State of Green og Vand i Byer har i samarbejde med 
State of Green udgivet en engelsk publikation om nogle af de projekter, som Vand i Byer har afsluttet, se 
https://stateofgreen.com/en/infocus/publications/sustainable-urban-drainage-systems. 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Vand i Byer har ca. 200 dedikerede medlemmer fordelt på vidensinstitutioner, private virksomheder 
(rådgivere arkitekter, producenter, entreprenører og forsyningsselskaber), interesseorganisationer og 

http://vandibyer.dk/om-vib/
http://www.vandibyer.dk/arrangementer/
http://www.vandibyer.dk/projekter/
http://vandibyer.dk/om-vib/deltagere-i-innovationsnetvaerket/vidensinstitutioner/
https://stateofgreen.com/en/infocus/publications/sustainable-urban-drainage-systems
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offentlige institutioner (kommuner, regioner og styrelser. En komplet liste over de dedikerede medlemmer 
i Vand i Byer kan ses på http://vandibyer.dk/om-vib/deltagere-i-innovationsnetvaerket/  
 
NØGLEORD  
Klimatilpasning, Vand, Lokal Afledning af Regn (LAR), vandhåndtering, merværdi, byomdannelse, 
vandteknologier, bæredygtighed, klimarobusthed, skybrud, stormflod, beredskab, grøn vækst. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt innovationsnetværk med landsdækkende aktiviteter i hele Danmark.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Sølv 
 
KONTAKT  
Kontaktperson: Netværksleder Ulrik Hindsberger 
E-mail: uhi@teknologisk.dk  
 
Læs mere på: www.vandibyer.dk  
 

  

http://vandibyer.dk/om-vib/deltagere-i-innovationsnetvaerket/
mailto:uhi@teknologisk.dk
http://www.vandibyer.dk/
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FØDEVARER 
 
Ud over de følgende beskrivelser har andre netværk og klynger også aktiviteter relateret til fødevarer, men 
er placeret under deres primære kategori:  
 
Biopeople – se beskrivelsen under Sundhed/Medico 
 
FFI – Future Food Innovation – se beskrivelsen for Agro Business Park under Energi  
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Danish Food Cluster 
 
Danish Food Cluster er en national klyngeorganisation etableret på initiativ af den danske fødevareindustri. 
Med 160 medlemmer dækker klyngen ca. 75 % af den samlede omsætning i industrien såvel som 4 
universiteter og store organisationer i sektoren.  
 
Vision og mission 

• Visionen er at opbygge et verdensledende centrum for fødevareinnovation – en magnet for talent, 
investering, virksomheder og videnskab 

• Missionen er at hjælpe klyngens medlemmer og klyngen med at skabe langsigtet vækst 
 
Mål: 

• Skabe et effektivt innovationssystem, hvor medlemmerne kan udvikle gode ideer til at blive 
succesfulde produkter og services 

• Sikre netværk, inspiration og matchmaking i Danmark og internationalt for at styrke værdikæden 

• Udvikle et stærkt dansk brand inden for fødevarer, der tiltrækker talent, investeringer og 
virksomheder 

 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
 

➢ Optimere innovation 
Danish Food Cluster skaber overblik for virksomhederne gennem fysiske og virtuelle værktøj og løser 

konkrete opgaver inden for adgang til retail, matchmaking mellem viden og industri samt samarbejde 
mellem store og små virksomheder 

 
➢ Netværk og samarbejde 
Danish Food Cluster tilbyder medlemmerne adgang til en række eksklusive netværk og events med 

fokus på innovation 
 

➢ Branding, anerkendelse og synlighed 
Danish Food Cluster skaber synlighed om den danske fødevareklynge gennem internationale events og 

projekter, kommunikation på digitale platforme og synlighedsmissioner med Invest in Denmark 
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Danish Food Clusters bestyrelse består af følgende 12 medlemmer, valgt på den årlige generalforsamling, 
der tager ansvar for organisationens strategi, forretningsplan og budget: 
 
Esben Laulund, Chr Hansen A/S (formand) 
Erik Bisgaard Madsen, Københavns Universitet (næstformand) 
Anne Maria Hansen, Teknologisk Institut 
Carl Bjarne Mikkelsen, Easis 
Christine Nellemann, Danmarks Tekniske Universitet 
Kim Kofod Hansen, Region Midtjylland 
Klaus Jørgensen, Landbrug & Fødevarer 
Leif Nielsen, Dansk Industri 
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Lise Berg Kildemark, Arla Foods 
Mette Færch, Tulip  
Niels Osterland, Sepco 
Niels Christian Nielsen, Aarhus Universitet 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Danish Food Cluster samarbejder med en lang række internationale organisationer og klynger, herunder er 
klyngen medlem af European Food Alliance, ligesom Danish Food Cluster har medlemmer i Norge, Sverige, 
Tyskland, Israel og New Zealand. 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Danish Food Cluster har 160 betalende medlemmer fra fødevaresektoren, der spænder fra ingredienser, 
food tech og produktion til retail. Medlemmerne er fordelt over hele Danmark samt udlandet og 2/3 af 
medlemmerne er SMV’er. 
 
NØGLEORD  
Fødevarer, food tech, ingredienser, retail, Innovation, videndeling, samarbejde, hub, talent, investering, 
fødevaresektor 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Danish Food Cluster har ingen geografisk afgrænsning og dækker hele den danske fødevaresektor samt er 
åben for internationale medlemmer 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Lone Ryg Olsen 
CEO  
E-mail: lro@danishfoodcluster.dk 
Mobil: 20 76 76 79 
 
Danish Food Cluster 
Agro Food Park 13 
8220 Aarhus N. 
info@danishfoodcluster.dk 
 
Læs mere på: www.danishfoodcluster.dk 

  

mailto:lro@danishfoodcluster.dk
mailto:info@danishfoodcluster.dk
http://www.danishfoodcluster.dk/
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Nordjysk FødevareErhverv 
 
Nordjysk FødevareErhverv bringer særlige fødevarekompetencer og -erfaring i spil i en bottom-up 
tankegang, hvor virksomhedernes behov er udgangspunkt for temaer og aktiviteter. Sekretariatets 
medarbejdere har alle stor erfaring fra fødevarebranchen inden for særlig innovation, salg, markedsføring, 
forretningsudvikling og sekretariatsopgaver, og dermed er der grundlag for at kunne tilgå virksomhederne 
med en høj grad af forståelse for deres særlige rammevilkår og udfordringer, fødevarekultur og 
vækstbetingelser. 
 
Nordjysk FødevareErhverv blev etableret i år 2013 på basis af Vækstforum Nordjyllands beslutning om 
etablering af en blivende fødevareorganisering med nordjyske fødevarevirksomheder i centrum og med en 
vision om at:   
 

• Skabe grundlag for større sammenhængskraft og struktur i den nordjyske fødevareindsats. 

• Etablere en organisering og koordinering af indsatsen med udgangspunkt i virksomhedernes behov 
og styrkeområder. 

• Sætte virksomhederne og videninstitutionerne i centrum for udviklingsaktiviteterne. 

• Styrke virksomhedernes tværgående samarbejde og netværksdannelse til gavn for erhvervets 
samlede udvikling. 

• Arbejde for at skabe reelle resultater, der styrker virksomhederne på både kort og længere sigt. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Nordjysk FødevareErhvervs aktiviteter kan kategoriseres i følgende områder: 
 

• 1:1 sparring med virksomhederne – om forretningsudvikling, virksomhedsstrategi, 
værdikædesamarbejde – herunder også behovsafdækning og klargøring af virksomhederne til 
udviklingsaktiviteter, samt at assistere virksomhederne i anliggender vedr. ansøgning, 
sagsbehandling m.m.  

• Udviklingsprogrammer, som yder støtte og programmidler til rådgivning og kompetenceudvikling. 

• Fødevarekonference – minimum en konference om året med et for erhvervet relevant emne – 
tilgængelig for hele landet. 

• Netværk – samler virksomhederne omkring relevante emner og faciliterer processen og faglige 
input. 

• Seminarer og temamøder – med udgangspunkt i virksomhedernes behov og ønsker at arrangere 
relevante seancer. 

• Videndeling – virksomhederne imellem, og mellem virksomhederne og øvrige aktører 
 
Yderligere arbejder Nordjysk FødevareErhverv kontinuerligt med at udvikle klyngen bl.a. ved at opbygge 
samarbejdsrelationer såvel nationalt som internationalt samt at give virksomhederne adgang til 
internationale program- og samarbejdsplatforme.  
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Region Nordjylland, Væksthus Nordjylland, BRN, Nordjyske kommunale Erhvervskontorer, Aalborg 
Universitet, Teknologisk Institut, Nordsøen Forskerpark, UCN, LandboNord, Food College Aalborg samt 
private konsulentvirksomheder 
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INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
n/a 
 
ANTAL DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Nordjysk FødevareErhverv har 90 dedikerede, private virksomheder.  
 
NØGLEORD  
Praktisk erfaring fra fødevarebranchen, forretningsudvikling, fødevareinnovation, kommunikation, 
netværksledelse, salg, markedsføring, forbrugerindsigt, brugerdreven innovation, brugerinddragelse, 
eksport 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Region Nordjylland på de generelle klyngeaktiviteter.  
Hele landet for konferencer og programmer herunder NEXT STEP. 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Birgit Søgaard Jensen, sekretær 
E-mail: bsj@njfe.dk 
Tlf.  724444412 
 
Eva Nautrup, direktør 
E-mail: eva.nautrup@njfe.dk 
Tlf. 25434200 
 
Læs mere på: http://www.njfe.dk/ 

  

mailto:bsj@njfe.dk
mailto:eva.nautrup@njfe.dk
http://www.njfe.dk/
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VIFU – Videncenter for fødevareudvikling og FoodNetwork 
 
VIFU er en forening med det formål at skabe og formidle et samarbejde mellem erhvervsvirksomheder og 
uddannelses-, rådgivnings- og forskningsinstitutioner og dermed styrke den samlede mængde af viden og 
kompetence på fødevare- og relaterede områder i Danmark. Bag VIFU står et konsortium af 11 aktører – se 
under samarbejdspartnere. Formand for VIFU er Bent Claudi Lassen. 
 
VIFU har fokus på fødevarer, fødevareudvikling og fødevareinnovation. Inden for den branche er VIFU med 
til at skabe vækst og udvikling ved at danne utraditionelle alliancer og kombinere viden fra forskningen med 
erfaring fra fødevareerhvervet og dermed opnå resultater, som alle kan have gavn af. 
 
I VIFU kalder medarbejderne sig selv for brobyggere – de bygger nemlig bro mellem forskning, udvikling og 
praktisk erfaring. I alle projekter, netværk og aktiviteter forsøger VIFU at bidrage til samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem fødevareforskningen og fødevareerhvervet og ligeledes mellem den 
industrialiserede og den håndværksbaserede fødevareproduktion. 
Alle medarbejdere i VIFU har projektledelse og netværksdannelse som sine spidskompetencer og er 
ildsjæle inden for hvert sit felt. 
 
VIFU fungerer som igangsætter i forbindelse med en række netværk og forsøger at sætte de mennesker 
sammen, som kan have glæde af hinandens erfaring og viden. VIFU arrangerer konferencer, workshops, 
messer, studieture og flere aktiviteter for både store og små fødevareproducenter og virksomheder samt 
relaterede erhverv. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
 

• Administrator af FoodNetwork – Fødevaresektorens Innovationsnetværk 
FoodNetwork er et nationalt netværk, der tæller universiteter, GTS’er, udviklingsparker, 
erhvervsskoler og vidensmiljøer. FoodNetworks formål er at skabe vækst og udvikling gennem 
matchmaking, videnspredning, netværksfacilitering og udviklingsprojekter. Desuden er der i 
FoodNetwork en række internationale aktiviteter, bl.a. erhvervsdelegationer til større 
internationale messer og samarbejde med franske og tyske fødevareklynger. Se de aktuelle 
aktiviteter på www.foodnetwork.dk 

 

• Sekretariat for Smagen af Danmark 
Smagen af Danmark er en paraplyorganisation for en række lokale og regionale fødevarenetværk. 
Smagen af Danmark arbejder for at forbedre de håndværksbaserede fødevareproducenters 
muligheder for vækst og udvikling. Smagen af Danmark kører i øjeblikket to Interreg-projekter: 
REFRAME og SalFar.  

 

• Konsortiemedlem af Future Food Innovation  
Future Food Innovation er et innovationsmiljø, der skal varetage Region Midtjyllands satsning på 
fødevareområdet. VIFU er her en aktiv partner i udvikling af miljøet og har bl.a. medvirket til at 
understøtte regionens fødevarenetværk og arrangeret workshops og konferencer. VIFU er i dialog 
med flere små- og mellemstore virksomheder om mulige FFI-puljeprojekter.  

 
VIFU er desuden involveret i forskellige lokale aktiviteter på fødevareområdet – herunder bl.a. Regional 
Madkultur Vestjylland og Local Cooking 2017. 

http://www.foodnetwork.dk/
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AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
VIFUs konsortium: UCH - Uddannelsescenter Holstebro, Teknologisk Institut, Institut for Fødevarer ved 
Aarhus Universitet, Food-DTU, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, VIA 
University College, Hedens og Fjordens Landbrugscenter, Nupark, Institut for fødevarer ved Aarhus 
Universitet, Regional kommunal repræsentation v/Holstebro Kommune og Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, Aarhus Universitet. 
 
Partnere i FoodNetwork: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg 
Universitet, DTU, RUC, Teknologisk institut, FORCE Technology, DHI, Uddannelsescenter Holstebro, 
Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Sjælland, University College 
Sjælland, Landbrug og Fødevarer, Dansk Industri, Danish Seafood Association, DS Håndværk & Industri, 
HORESTA, NNF, Agro Business Park, Agro Food Park, Nordsøen, Forskerpark, Nupark, VIFU, Center for 
regional- og turismeforskning, IPU, Stålcentrum, Smagen af Danmark, Danish Food Cluster, Region Nord, 
Midt, Syd, Sjælland, Hovedstaden og Bornholms Regions Kommune. 
 
VIFU samarbejder med alle fødevarenetværk i hhv. Smagen af Danmark og Region Midtjylland. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Aquimer (F) 
AEI Cluster Alimantario de Galicia, CLUSAGA (E) 
Forum Oceano – AssociaÇão da Economia do Mar (PT) 
TICE Portuguese National ICT Cluster (PT) 
Latvian high added value and healthy food cluster(L) 

DEDIKEREDE MEDLEMMER 
VIFU har ca. 120 dedikerede medlemmer 
 
NØGLEORD  
Fødevareudvikling, fødevareinnovation, fødevarenetværk, småskala produktion, madhåndværk, 
fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed, fødevareemballage, kvalitets- og autencitetsdokumentation, lokale 
råvarer, forretningsgørelse af innovationsprocessen, bæredygtighed, udnyttelse af restprodukter 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt videncenter med både regionale og nationale aktiviteter.   
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Direktør Dorte Storper 
E-mail: ds@vifu.net 
 
Læs mere på: www.vifu.net eller www.foodnetwork.dk 
 

  

mailto:ds@vifu.net
http://www.vifu.net/
http://www.foodnetwork.dk/
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INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI 
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BrainsBusiness – ICT North Denmark 
 
BrainsBusiness – ICT North Denmark er et erhvervsklyngeinitiativ, der samler alle væsentlige aktører inden 
for det nordjyske IKT-miljø, dvs. de nordjyske virksomheder og vidensinstitutioner inden for informations- 
og kommunikationsteknologi (IKT) samt relevante offentlige aktører.  
 
Det nordjyske IKT-miljø er det tredjestørste IKT-miljø i Danmark med godt 10.000 jobs og en samlet 
omsætning i erhvervet på 17 mia.kr.   
 
Det langsigtede mål for BrainsBusiness er at bidrage til, at den nordjyske IKT-klynge anerkendes som en af 
de mest attraktive og konkurrencedygtige IKT-klynger i Europa. Klyngens mission er at styrke og udvikle IKT-
miljøet i Nordjylland gennem tre delmål: 
 

• Styrke konkurrencedygtigheden af de nordjyske IKT-virksomheder igennem faciliteret 
netværksdannelse på tværs blandt aktørerne, videnoverførsel inden for nyeste teknologier, 
internationalisering, understøttelse af udvikling af Smart Society-løsninger, kompetenceudvikling 
inden for salg, markedsføring og servicedesign samt fremme af videndeling ved at bygge bro 
mellem universitet og erhvervsliv. 

 

• Sikre anerkendelse gennem øget kendskab til den nordjyske IKT-klynges styrkepositioner – 
nationalt og internationalt.  

 

• Skabe et attraktivt erhvervsmiljø for IKT-virksomheder i Nordjylland ved at sikre adgang til 
ressourcer, viden og gode rammebetingelser. 

 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
BrainsBusiness – ICT North Denmark arbejder på grundlag af en forretningsmodel med fire niveauer af 
services og aktiviteter:  
 

• Open service – hvor der arbejdes med branding, strategi & analyse og nationale og internationale 
klynge-til-klynge samarbejder. 

 

• Community – hvor der arbejdes med netværksmøder, medlemsbesøg, infoformidling og co-
branding. 

 

• Community+ - hvor der arbejdes med skræddersyede og værdiskabende services til grupper af 
virksomheder og specifikke IKT-fagmiljøer, herunder temaspecifikke innovationsworkshops, 
arbejdsgrupper og fokusnetværk. 

 

• Co-creation – hvor virksomhederne og vidensmiljøerne finder sammen i nye innovative 
partnerskaber, der kan generere en styrket konkurrenceevne, eksempelvis i længerevarende 
innovationsforløb og eksternt finansierede projekter. 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Klyngeinitiativet er baseret på et partnerskab mellem erhvervslivet (samlet i et medlemsnetværk med 
deltagerbetaling), Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Business Region North 
Denmark.  
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INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Internationale organisationer:  
European Cluster Collaboration Platform, TCI (The Competitiveness Institute), European Cluster Managers 
Club 
 
Klynger/netværk:  
IKT-Norge (N), Digin (N), Mobile Heights (S), Business Region Göteborg (S), BICCNet (D), Logistik Initiative 
Hamburg (D), DSP Valley (B), Gaia (E) 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
140 betalende medlemmer 
 
NØGLEORD  
Smart ICT anvendt som driver og enabler inden for områderne Smart Governance, Smart Healthcare, Smart 
Building, Smart Mobility, Smart Infrastructure, Smart Education, Smart Energy, Smart Production og Smart 
Citizen, Industri 4.0. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et regionalt initiativ med fokus på Nordjylland, som desuden samarbejder både nationalt og Internationalt. 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld 
 
KONTAKT 
Co-cluster Manager Birgit Pia Nøhr, tlf.  29 72 07 01, e-mail: bpn@brainsbusiness.dk  / Co-cluster Manager 
Helena Peyron, tlf. 25 20 15 63, e-mail: hel@brainsbusiness.dk 
 
Læs mere på: www.brainsbusiness.dk 
  

mailto:bpn@brainsbusiness.dk
mailto:hel@brainsbusiness.dk
http://www.brainsbusiness.dk/
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InfinIT – Innovationsnetværk for it 
 
InfinIT er Danmarks eneste landsdækkende innovationsnetværk for it, der bevæger sig i midterfeltet 
mellem forskere og virksomheder. InfinIT bygger bro mellem nogle af de fremmeste it-forskere og mest 
innovative virksomheder. InfinIT arbejder med videndeling, matchmaking, co-creation og projektetablering 
mellem forskere og virksomheder, der har fælles interesser inden for it. Uanset om du repræsenterer en 
lille eller stor virksomhed, en offentlig virksomhed eller organisation, kan du gennem InfinIT berige din 
forretning med den nyeste it-innovation. Vores medlemmer indgår i netværkets aktiviteter for at få ny 
viden og for at møde andre forskere og virksomheder, der kan inspirere eller være potentielle kunder og 
samarbejdspartnere. Mange af de dedikerede medlemmer indgår også i mindre innovationsprojekter med 
støtte fra InfinITs Matchmakingpulje og får på den måde adgang til stor domæneviden, der kan be-eller 
afkræfte forretningsmuligheder på et særligt teknologisk felt.  
 
Udvikling af it er konstant i bevægelse, og det går stærkt. Som innovationsnetværk for it har vi derfor en 
væsentlig rolle i at sætte de nyeste emner på dagsordenen og give adgang til ny viden og hand-on erfaring 
for en bred skare af danske virksomheder, offentlige organisationer og andre interessenter.  Vores kerne 
aktiviteter er centreret om informationsteknologiens muligheder og samler mange it-professionelle 
virksomheder og forskere, men It-innovation kan gøre en forskel på mange forskellige anvendelsesområder 
fx inden for landbrug og fødevarer, energi og miljøteknologi, transport og produktion, og på disse områder 
samarbejder InfinIT systematisk med domænespecifikke netværk og organisationer.  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Netværksaktiviteterne i InfinIT drejer sig både om uformel vidensudveksling og fokuseret etablering af 
større eller mindre forskningsprojekter.  Derfor spænder vores portefølje af aktiviteter fra faglige 
netværksarrangementer og konferencer til fokuserede co-creation workshops og mindre 
innovationsprojekter:  
 

1. Netværksarrangementer og matchmaking: Vi afholder netværksarrangementer inden for vores syv 
forskellige fokusområder. Her er der hovedsageligt fokus på faglige oplæg og erfaringer fra forskere 
og virksomheder med efterfølgende diskussion. Arrangementerne er et forum for faglig inspiration, 
ideudveksling og udvikling i en åben atmosfære, hvor det er uforpligtende og gratis at deltage. 
 

2. Co-creation workshops: En co-creation workshop tager afsæt i udvalgte helt aktuelle 
virksomhedsudfordringer og samler interdisciplinære kompetencer om at bringe problemejeren 
videre. Vi skræddersyer dagens program og inviterer målrettet. Filosofien er at få alle kompetencer 
i rummet i spil og at lære gennem samskabelse. Målet er at etablere konkrete samarbejder.  
 

3. Etablering af konkrete samarbejdsprojekter: Med InfinITs matchmakingpulje støtter netværket 
etablering af mindre samarbejdsprojekter, der involverer virksomheder og forskere omkring 
specifikke it-udfordringer og innovative muligheder. Matchmakingprojekterne har typisk fokus på 
prototypeudvikling, proof-of-concept, konceptudvikling eller problem-/løsningsorienterede 
workshops. Midlerne søges i samarbejde med InfinITs partnere.  

InfinITs aktiviteter er organiseret omkring syv fokusområder: 
 

• Big Data & Business Intelligence 

• Processer & IT  

• Security 

• Future Technologies in Smart Society 

http://www.infinit.dk/dk/services/netvaerksarrangementer.htm
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• Embedded Systems Engineering 

• Sporings- og positioneringstjenester  

• Usability og interaktionsdesign 
 
Læs mere om InfinITs fokusområder på: http://www.infinit.dk/dk/fokusomraader/ 
 
Med deltagelse i InfinITs interessegrupper og de arrangementer, der løbende afholdes, får du direkte 
adgang til den nyeste viden fra Danmarks førende forskere inden for helt aktuelle it-baserede fagområder. 
Samtidig får du mulighed for viden- og erfaringsudveksling med andre virksomheder i din branche og med 
forskerne, så du hele tiden kan holde dig opdateret med den seneste forskning og teknologiske udvikling – 
og bringe den til anvendelse i dine egne produkter eller organisation. 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
InfinIT drives af et konsortium bestående af Aalborg Universitet, Alexandra Instituttet, DELTA, Danmarks 
Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus 
Universitet, BrainsBusiness og Væksthus Hovedstadsregionen. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
BICCnet - Bavarian Information and Communication Technology Cluster, Tyskland, GAIA - Association of 
industries for Electronic and Information Technologies in the Basque Country, Spanien, DSP Valley, Belgien, 
AMEC, Spanien, Systematic, Frankrig, Advancity, Frankrig, CSCC, Italien, Digin, Norge, Learning Layers, 
Spanien 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Ca. 135 dedikerede medlemmer 
 
NØGLEORD  
Informationsteknologi, usability, interaktionsdesign, positionering, processer og it, big data, business 
intelligence, security, future technologies, smart society, embedded systems engineering, wearables 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt innovationsnetværk med landsdækkende aktiviteter. 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Sølv 
 
KONTAKT 
Kim Guldstrand Larsen, netværksleder 

E-mail: kgl@cs.aau.dk   
 
Læs mere på: www.infinit.dk  
  

http://www.infinit.dk/dk/fokusomraader/
mailto:kgl@cs.aau.dk
http://www.infinit.dk/
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Innovationsnetværket Dansk Lyd 
 
Den danske lydindustri er en teknologisk styrkeposition, der i dag med rødder i 100 års dansk lydhistorie 
spænder over mere end 70 forskellige brancher og en årlig omsætning på +36 mia. kroner. 
Innovationsnetværket Dansk Lyd er et samlingspunkt for forskningsmiljøer, virksomheder, offentlige 
organisationer og professionelle brugere med interesse for lyd og lydteknologi. Netværket blev etableret 1. 
januar 2009 og er en del af den nationale innovationsinfrastruktur støttet af en bevilling fra Styrelsen for 
Institutioner og Uddannelsesstøtte. 
 
Innovationsnetværket Dansk Lyd stimulerer vækst gennem branding af det danske lydøkosystem, forbinder 
professionelle aktører og skaber innovative aktiviteter på tværs af forskning- og forretningsområder, såsom 
innovationsprojekter, konferencer, matchmaking og internationale aktiviteter. Det danske lydøkosystem er 
karakteriseret ved styrker inden fem områder: lydoptagelse og reproduktion, lyddiagnostik og 
monitorering, digitale medier, lyddesign og velfærdsteknologier. 
 
Visionen er, at Danmark i 2025 er blandt de 5 ledende hubs i verden inden for innovative lydrelaterede 
produkter og løsninger.  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Dansk Lyd har fokus på både nuværende og fremtidige udfordringer og muligheder for at sikre, at det 
danske lydøkosystem er på forkant med udviklingen. Netværket har identificeret tre relevante 
udfordringer, som er relateret til globale samfundsmæssige megatrends og tendenser med et stort 
potentiale for fremtidig forskning, innovation og markedsudvikling. For at realisere potentialet bidrager 
netværket til at omdanne og udnytte den højt specialiserede viden og kompetencerne i det danske lyd-
økosystem. 
 

• Digital & Creative Sound Solutions   
Forskning og udvikling af innovative løsninger ved hjælp af lyd- og ICT-teknologier og kompetencer 
fra den kreative industri til at fremme nye løsninger i digitale medier, erfaring, ’edutainment’, 
uddannelse, kommunikation, robotteknologi, internet-of-things, big data og kulturarv. 
 

• Sound Solutions for Healthcare  
Forskning og udvikling af innovative løsninger ved hjælp af lyd og ICT-teknologier inden for 
sundhed, demografiske ændringer og trivsel i samarbejde med domæne eksperter. Formålet er at 
holde folk aktive og uafhængige i længere tid og støtte udviklingen af nye, sikrere og mere effektive 
interventioner. 
 

• Urban & Environment Sound Solutions 
Forskning og udvikling af innovative løsninger ved hjælp af lyd- og ICT-teknologier og materiale-
teknologi til at skabe nye løsninger til beskyttelse og bæredygtig forvaltning af økosystemer og 
miljøer - herunder smart city miljøer - der indbefatter udvikling af omfattende og vedvarende 
globale observations- og informationssystemer. 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Lydens Hus, Music Business 2020, Silent City (GATE21), CONNECT Denmark, FORCE/DELTA – 
Innovationsagenterne, FORCE/DELTA - Danish Audio Club, Welfare Tech, Infinit, Copenhagen Capacity, 
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BrainsBusiness, Struer - Lydens By, Dansk Akustisk selskab, AkuNet, Innovation Center Denmark, Invest in 
Denmark, Enterprise Europe Network. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Madrid ICT-Audiovisual Cluster, Cap Digital, Mazovia Cluster ICT, Irish Software Association, Media 
Evolution, Turbiini Accelerator. 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Netværket har ca. 100 dedikerede medlemmer. Der er flere end 750 enkeltpersoner og 340 virksomheder 
og organisationer tilknyttet netværket. Ca. 60 % af medlemmerne er tilknyttet private virksomheder. 
 
NØGLEORD  
Lydteknologi, akustik, audio, lydsystem, HiFi, lyddesign, transducerteknologier, måleteknologier, 
høreapparat, mikrofon, højttaler, signal- og informationsbehandling, machine learning, 3D-lyd, støj. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt innovationsnetværk med landsdækkende aktiviteter. Sekretariatet har hjemme på Danmarks 
Tekniske Universitet i Lyngby. 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Silver 
 
KONTAKT  
Sekretariatet for Innovationsnetværket Dansk Lyd 
Tlf. 4525 3411  
E-mail: info@danishsound.org 
 
Læs mere på: www.danishsound.org 
  

http://www.d-a-s.dk/
http://www.nc.aau.dk/Netvaerk/547556
http://www.caianet.org.cn/index.asp
mailto:info@danishsound.org
http://www.danishsound.org/
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The Animation Workshop/VIA University College 
 
The Animation Workshop/VIA University College (TAW) er et af Europas førende centre inden for området 
animation, visualisering og grafisk fortælling. Aktiviteterne spænder over klyngedrift, uddannelse, 
talentudvikling, kompetenceudvikling, kulturudvikling, forretnings- og erhvervsudvikling inden for 
relaterede teknologier, alt sammen med animation, visualisering og grafisk fortælling som kerne.  
 
TAW matcher virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder i en række eksperimenter, udviklings- 
og innovationsprojekter med sigte på aftagere inden for og uden for underholdningsindustrien. Med 
udgangspunkt i kompetencer inden for idéudvikling, visualisering, cinematografi, interfacedesign og 
simulering bidrager klyngen til at skabe og dele ny viden, skabe innovation samt fremme eksport, vækst og 
beskæftigelse – både inden for animationsfeltet og bredt for dansk erhvervsliv. 
 
TAW bidrager, uden for underholdningsområdet, til øget gennemslagskraft for virksomheder, hvor det er 
en kritisk udfordring at finde nye veje til formidling, kommunikation, forståelse, accept og involvering. 
Dette sker igennem innovationsprocesser, konceptudvikling og markedsføring samt inden for læring, 
vejledning og interaktionsdesign. TAWs netværk er tæt forbundet med den accelererende teknologiske 
udvikling inden for IT og medier, der oftest udspringer af projekter i kultur- og underholdningsindustrien. 
 
Igennem drift af 3 bacheloruddannelser, efteruddannelser og tæt samarbejde med 32 andre uddannelser i 
professionshøjskolen VIA, sikres gensidig og adræt udvikling, både af virksomheder og uddannelser. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
The Animation Workshop/VIA University College’s aktiviteter relaterer sig til animation som pædagogisk 
udviklings-, visualiserings- og formidlingsværkstøj.  
 
Faglige projekter:  
Netværket gennemfører udviklingsprojekter, der kobler animationskompetencer med kommercielle og 
faglige problemstillinger inden for udvikling, markedsføring og formidling af produkter og services med 
særligt fokus på virksomheder, der arbejder med højteknologi i international kontekst. Faglige projekter 
gennemføres både som forsknings- og udviklingsprojekter. 
 
Eksempler på faglige projekter:  

- Medico/visualisering af molekylære strukturer/design af medicin, diagnosticering mv 
- Healthcare/Patient Education: procedurer for genoptræning ved hofteoperationer 
- Undervisning/videnskabsformidling: samarbejder mellem forlag, vidensinstitutioner og 

animationsvirksomheder 
- Interface/animationsbaseret interaktion på små skærme (mobile devices) 

 
Matchmaking 
Netværkets aktiviteter inden for matchmaking og videndeling sigter mod at øge kendskabet til de særlige 
kompetencer, som er knyttet til animationsbranchen. Ofte resulterer netværkets matchmaking i opstart af 
faglige projekter, hvor idéer og prototyper udvikles og afprøves. En del matchmakingaktiviteter fortsætter 
som kommercielle aktiviteter.   
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Viborg Kommune, Region Midtjylland, Det Danske Filminstitut, Den Danske Filmskole, DADIU, Shareplay 
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Viborg Gymnasium og Hf, Producentforeningen, Interactive Denmark, Aarhus Universitet, Københavns 
Universitet, Aalborg Universitet, Viden Djurs, Viborg Kommune, Aalborg Kommune, Copenhagen Fim Fund 
Film Fyn, Vestdansk Filmpulje, Film og TV Arbejderforeningen, Filmby Aarhus og Den Vestdanske Filmpulje 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
EU CREATIVE EUROPE, EU MEDIA, EU Leonardo, La Poudriere, CARTOON, MOME, Gobelins l’ecole de 
l’image, Rencontres Audiovisuelles, Plymouth College of Art, Turku University of Applied Science, HOWEST,  
Filmakademie Baden-Württemberg, Imaginove og AudioVisual Cluster 
 
ANTAL DEDIKEREDE MEDLEMMER 
75 
 
NØGLEORD  
Animation, interactive design, datavisualisering, 2D/3D, design, markedsføring, produktudvikling, 
innovation, cross media, serious gaming computergrafik, rendering, pipelinedesign, pædagogik, e-læring, 
træning, instruktion, web, app-udvikling. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Nationalt netværk/klynge med landsdækkende aktiviteter 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Læs mere på http://www.animwork.dk/en/ 
  

http://www.animwork.dk/en/
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SERVICE 
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Copenhagen FinTech & Innovationsnetværket for Finans IT 
 
Copenhagen FinTech er Danmarks fremmeste organisation inden for udvikling af danske fintech 
virksomheder. Foruden at være sekretariat og co-working space for 50 startup virksomheder samarbejdes 
der bredt på tværs af universiteterne i Innovationsnetværket for Finans IT. 
 
Formålet er at skabe vækst i samarbejde mellem universiteter, etablerede virksomheder og startups inden 
for it- og finanssektoren i Danmark på baggrund af høj faglighed og en stærk innovationskultur. 
 
Dertil samarbejdes globalt med de stærkeste fintech hovedstæder for at tilegne og uddele værdifuld 
information om markedet på nationalt såvel som internationalt plan. 
 
Slutresultatet er den stærkeste sammensætning af forskning, erhvervsliv og iværksætteri inden for finansiel 
teknologi på landsplan. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Copenhagen FinTech tilbyder medlemskab til enhver virksomhed, der arbejder inden for fintech. Et 
medlemskab indebærer adgang til en bred vifte af inden- og udenlandske arrangementer, accelerator-
programmer og et værdifuldt netværk. 
 
Copenhagen FinTech og Innovationsnetværket for Finans IT har fem fokusområder: 
 
Fintech Entrepreneurship 
Cyber Security 
Digital Processes 
Payments, Platforms & Usability 
Computational Finance 
 
Disse fokusområder er nøje udvalgt ud fra, hvad der forventes at skabe mest mulig samfundsnytte inden for 
sektoren de kommende årtier. Der arbejdes kontinuerligt for at skabe innovation inden for forskningen, det 
etablerede erhvervsliv og iværksættermiljøet. 
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Partnere: Skandia, Københavns Kommune, Finansforbundet, Finans Danmark, Spar Nord, Sparekassen 
Sjælland, Købstædernes Forsikring, SDC, Nets. 
 
Sponsorer: Djøf, Festina Finance, Nordea, Netcompany, Danske Bank, Experian, TIA, Cardlay, Saxo Bank. 
 
Innovationsnetværks Partnere: Københavns Universitet, IT-Branchen, IT Universitetet, Danmarks Tekniske 
Universitet, DI Digital, Delta, Copenhagen Business School, Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Finocracy, Singapore Fintech Association, CEE-Fintech, Fintech Poland, Bahrain FinTech Bay, Tel Aviv 
Fintech. 
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ANTAL DEDIKEREDE MEDLEMMER 
135 
 
NØGLEORD (faglige) 
IT, bank, finans, fintech, betalinger, forsikring, insurtech, iværksætteri, it-sikkerhed, investering, regtech. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Danmark 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Copenhagen FinTech Lab 
Applebys Plads 7, 1411 København K 
 
Thomas Krogh Jensen, CEO 
tkj@copenhagenfintech.dk 
+45 20 60 15 48 
 
Niklas Weckesser, Innovation Catalyst 
npw@copenhagenfintech.dk 
+45 30 16 11 21 

  

mailto:tkj@copenhagenfintech.dk
mailto:npw@copenhagenfintech.dk
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Innovationsnetværket BRANDBASE  
 
BRANDBASE er et universitetsbaseret innovationsnetværk, som samler danske og internationale 
kompetencer inden for nogle forskningsfelter, som er centrale for strategiudviklingen i alle virksomheder 
uanset branche. Vores overordnede arbejdsområder er markedsinnovation og forbrugerindsigt samt 
kommunikation og branding; og vi inddrager ad hoc anden forskningsbaseret viden, som er aktuel inden for 
disse felter – pt. er det bl.a. sociale medier og gamification som værktøj i udviklings-/forandringsprocesser.  
Det er alt sammen tværgående fagligheder, og BRANDBASE samarbejder derfor også med en række andre 
partnere i erhvervsfremmesystemet, bl.a. GTS og innovationsnetværk, som er mere branche-
/produktspecifikt funderede og har et dybt kendskab til den pågældende sektor. Målet er at udvikle nye 
værdikæder, der medtænker marked, organisation og kommunikation hele vejen fra produktudvikling til 
markedsføring. Vi tror på, at det er den form for tværfaglighed, der skal i spil for at skabe ægte innovation.  
 
BRANDBASE har et bredt netværk af forskere inden for de discipliner, vi arbejder med. De er alle vant til at 
samarbejde med virksomheder om at udvikle nye mindsets og tilgange, der matcher den stadigt mere 
komplekse samfunds- og markedskontekst, som virksomhederne opererer i.  
Erhvervsøkonomer, antropologer og forskere fra humanistiske fagområder som bl.a. kommunikation og 
design. Det er en cocktail, som erfaringsmæssigt kan bidrage til en dybere analyse og forståelse af det 
moderne samfund og virksomhedernes udfordringer. Derfor har den også et stort innovationspotentiale.  
 
BRANDBASE er udsprunget af forskerverdenen og repræsenterer forskere fra universiteter og Business 
Schools i hele Danmark. Vi arbejder tæt sammen med virksomheder – såvel inden for rådgivning som 
produktion - der har fokus på strategisk ledelse, analyse og branding. Samtidig udvikler vi i stigende grad 
også projekter med andre innovationsnetværk, klynger og GTS. Lige nu drejer det sig bl.a. om BioPeople, 
RoboCluster, InnoBYG, Welfare Tech, Den Maritime Klynge og Alexandra Instituttet.  
 
AKTIVITETER 
I BRANDBASE tror vi på, at det er det længerevarende, tætte samarbejde mellem virksomheder og forskere, 
der giver resultater. Vi arbejder derfor primært med udviklingsprojekter af en varighed på minimum tre 
måneder; men typisk længere og ofte 1-2 år. Samtidig bestræber vi os på, at der ved projekternes 
afslutning nedsættes en arbejdsgruppe, som sørger for, at kontakten mellem virksomheder, forskere og 
BRANDBASE opretholdes, så vi kan følge op på resultaterne og bidrage til virksomhedernes fortsatte 
udvikling.   
 
Her er eksempler på nogle af de aktiviteter, som vi i øjeblikket kører inden for vores fokusområder:  
 
UDVIKLINGSPROJEKTER 

- Strategiudvikling og forretningsmodeller 
- Udvikling af nye analysemetoder 
- Værdibaseret branding  
- Storytelling og ledelse 

 
ARBEJDSGRUPPER 

- Fynske mikrobryggere 
- Storytelling 
- Digital Society 
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SAMARBEJDSPROJEKTER MED ANDRE INNOVATIONSNETVÆRK, KLYNGER OG GTS 
- BioPeople 
- RoboCluster 
- InnoBYG 
- Welfare Tech 
- Den Maritime Klynge 
- Alexandra Instituttet 

 
DANSKE SAMARBEJDSPARTNERE 
Syddansk Universitet (Campus Odense, Campus Kolding og Campus Esbjerg); Aalborg Universitet; Aalborg 
Universitet Kbh; Aarhus Universitet; Københavns Universitet; Copenhagen Business School; Roskilde 
Universitet; VIA University College (Horsens/Aarhus); Kold College; Udvikling Fyn; Fynsk Erhverv; Randers 
Kommune; Center for SMV (Århus Universitet); Shippinglab (CBS); Det Kvalitative Metodenetværk; Grakom; 
Kreativitet & Kommunikation; K-forum; VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 
 
INTERNATIONALE KONTAKTER 
Universiteter: Royal Holloway University of London, UK; Bodø Graduate School of Business, Norge; 
University of Leicester, UK; Skema Business School Lille, France; Stockholm University, Sverige; Aalto 
University, Finland; New Mexico State University, USA; Ohio State University, USA; Linné Universitet, 
Kalmar, Sverige; INVOLVE –National Institute for Health Research, Southhampton, UK; Radboud University, 
Nijmegen, Netherland.  

University of California Irvine, USA; University of Georgia (Georgia Tech Sonification Lab), USA; New 

York University (AI Now Institute), USA; Massachusetts Institute of Technology (MIT Media Lab), USA; 

University of Oslo (Institut for Medier og Kommunikation), Norge. 

 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Netværket har ca. 175 dedikerede medlemmer og ca. 900 personer tilknyttet.  
 
NØGLEORD  
Forbrugerindsigt, Markedsinnovation, Strategiudvikling, Kommunikation, Organisationsudvikling, 
Internationalisering, Branding, Reklame   
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
BRANDBASE er et nationalt innovationsnetværk med aktiviteter i hele Danmark og en lang række 
internationale samarbejdspartnere.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Sølv 
 
KONTAKT  
Netværksleder Judy Hermansen 
Tlf. 65 50 40 74/Mob. 2979 6592 
E-mail: jhe@sam.sdu.dk 
 
Læs mere på: www.brandbase.dk 

  

mailto:jhe@sam.sdu.dk
http://www.brandbase.dk/
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Innovationsnetværk Service Platform 
 
Innovationsnetværk Service Platform realiserer vækstmuligheder i virksomheders serviceforretning 
gennem innovation og samarbejde. Forskning, viden og virksomhedsengagement er nøglen. 
Serviceinnovation er omdrejningspunktet. Netværket vil bidrage til: 
 

• Beskæftigelse  
– Serviceerhvervene skal fortsat bidrage til broderparten af beskæftigelsesvæksten i Danmark. 
 

• Produktivitet  
– De hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv bidrager positivt til Danmarks 
produktivitetsudvikling.  
 

• Internationalisering  
– De hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv skal stå stærkt i den internationale konkurrence, 
hvad enten den udspiller sig herhjemme eller i udlandet. 

 
Fire brancheområder – og tre faglige områder 
Innovationsnetværk Service Platform skaber rammer for samarbejde mellem virksomheder, universiteter 
og videnmiljøer inden for fire brancheområder. 
 

• Digital detail - crosschannel forretning og digitale services 

• Servicefunktioner i industri og handel – servitization, service og eftersalg 

• Videnservice – rådgivning inden for serviceinnovation, servicedesign og tilknyttede IT-
services  

• B2B Manuelle servicefag – fysiske serviceydelser som rengøring og facility management 
 
På tværs af de fire brancheområder arbejder Innovationsnetværk Service Platform på tre faglige områder: 
 

• Teknologianvendelse i levering og produktion af service - som driver 

• Forretningsmodeller for service – som metode 

• Internationalisering af service – som mulighed 
 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Service Platform tilbyder en bred vifte af aktiviteter; workshops, seminarer, konferencer og udviklingsforløb 
målrettet virksomheders specifikke serviceudfordringer. Den enkelte aktivitet kan være målrettet brancher 
eller jobfunktioner, men altid med service og serviceinnovation som omdrejningspunkt.  
 
Service Platform er organiseret i fire platforme, der samler virksomheder og forskere, deler og formidler 
viden, anvender metoder til serviceinnovation og skaber nye samarbejdsprojekter.  
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Service Platform drives af et konsortium, som omfatter Alexandra Instituttet, VIA University College, 
University College Nordjylland, DTU, Arkitektskolen Aarhus, Copenhagen Business School, Lifestyle & 
Design Cluster, Force Technology, Københavns Erhvervsakademi (KEA), Roskilde Universitet, Syddansk 
Universitet, Teknologisk Institut, Tænketanken DEA, VIA University College, Aalborg Universitet samt 
Aarhus Universitet. 
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Sekretariatet for Service Platform drives af Tænketanken DEA og Alexandra Instituttet A/S og har kontorer i 
både København og Århus. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Service Platform samarbejder med en række internationale videnmiljøer og universiteter: Hasselt 
University, Virtual Dimension Center Stuttgart, Danish Innovation Centre i München, Sillicon Valley og 
Seoul, Aston Business School, Cambridge University – Service Alliance, Waitro (global medlemsorganisation 
af research og teknologi-institutter, Hongik University i Korea, Florida State University, Riben – Retail 
Industry Business Engagement Network samt Stenden University. 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Service Platform har 80 dedikerede medlemmer. Derudover er flere end 1000 personer tilknyttet 
netværket, heraf 700 fra private virksomheder. 
 
NØGLEORD  
Serviceinnovation, service, servitization, serviceleverance, serviceydelse, servicetransformation, 
forretningsmodel, detailhandel, digitalisering, fremstilling, handel, videnservice, serviceerhverv. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt innovationsnetværk med landsdækkende aktiviteter.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Sølv 
 
KONTAKT 
E-mail: taa@dea.nu  
 
Læs mere på: www.serviceplatform.dk 
  

mailto:taa@dea.nu
http://www.serviceplatform.dk/
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OPLEVELSESØKONOMI OG TURISME 
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Interactive Denmark 
 
Interactive Denmark er en netværksorganisation, der arbejder med forretningsudvikling, 
kapitalfremskaffelse og internationalisering rettet mod virksomheder i de kreative digitale erhverv. 
Interactive Denmark har særligt fokus på digitale indholdsproducenter indenfor computerspil, apps, digitale 
læremidler og e-health, men også beslægtede digitale erhverv som animation, film og TV støttes. 
 
Formålet er at skabe 2.000 nye arbejdspladser i de kreative digitale erhverv i 2017. 
 
Interactive Denmark er en privat forening, der støttes af kommuner, regioner og staten. Stifterne af 
foreningen er Producentforeningen, CAPNOVA og Shareplay, ved Aarhus Kommune. Der er indgået 
partneraftale med Microsoft Danmark, og foreningen støttes økonomisk i 2014-2016 af 
Markedsmodningsfonden, Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Region Nordjylland samt Region 
Midtjylland. Der føres desuden positive samtaler med Region Syddanmark samt Region Sjælland om 
fremtidig støtte til partnerskabet Interactive Denmark. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Forretningsudvikling: Interactive Denmark tilbyder forskellige former for forretningsudviklingsforløb for at 
skabe tidlig adgang til klyngenetværk, forbedret national inkubation og hurtigere vækst. Forløbene kaldes 
SOLID og SOLID+. Se mere her: http://interactivedenmark.dk/produkt/SOLID 
 
Kapital: Interactive Denmark arbejder på kapitalområdet for at skabe bedre adgang til finansiering i klyngen 
og øget synlighed og information om den danske klynge som investeringsområde. Som et selvstændigt 
projekt arbejdes der på, i samarbejde med CAPNOVA, at skabe en kapitalfond målrettet digitale og 
interaktive producenter. 
 
Internationalisering: Interactive Denmark arbejder på internationaliseringsområdet for at skabe bedre 
adgang til internationale investorer, hurtigere international vækst og øget international opmærksomhed på 
Danmark som investeringsområde. 
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE: 
Interactive Denmarks netværk består af en lang række virksomheder, organisationer og 
samarbejdspartnere, med både nationalt og internationalt perspektiv. Samarbejdet mellem Interactive 
Denmark og vores partnerne er fundamentalt for projektets mulighed for at hjælpe virksomheder og 
interessenter i branchen. 
 
Ud over Interactive Denmarks partnere og sponsorer samarbejder Interactive Denmark med blandt andet 
Aalborg Kommune, The Animation Workshop og Arsenalet, Viborg, Den Danske Filmskole, København, 
DADIU, CONNECT Denmark, Game Academy, Grenå, Det Danske Filminstitut og Media Desk Denmark og 
Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Interactive Denmark samarbejder med de nordiske spilorganisationer i regi af Nordic Game Institute 
(sammenslutning af nordiske producentforeninger) samt internationale organisationer og virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner. Interactive Denmark samarbejder desuden med de danske innovationscentre i 
San Francisco og Shanghai. Det primære fokus er at styrke kreative digitale producenters adgang til nye 
markeder, netværk, forretningsudvikling og kapital. 
 

http://interactivedenmark.dk/produkt/SOLID
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DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Interactive Denmark har over 30 dedikerede medlemmer. Men har siden begyndelsen af 2009 været i 
kontakt med over 2.000 personer. 
 
NØGLEORD  
Forretningsudviklende kompetencer inden for udvikling og kommercialisering af digitale spil (computerspil) 
samt netværk og vejledning om markedet for læringsprodukter og e-health. Forretningsmodeller for mobile 
enheder, online services og specifikke spilplatforme. IP & rettigheder, kapitalfremskaffelse, iværksætteri og 
eksport. Samarbejder med uddannelser om efteruddannelser og inkubationsaktiviteter for iværksættere. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
National 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
 
Interactive Denmark i Østdanmark 
Jan Neiiendam  
E-mail: jn@interactivedenmark.dk  
Tlf. 33 86 28 87 / 20 10 81 78 
 
Interactive Denmark i Vestdanmark 
Kristian Krämer 
E-mail: kk@shareplay.dk 
Tlf. 8713 2130 
 
Læs mere på: http://interactivedenmark.dk/ 

  

mailto:jn@interactivedenmark.dk
mailto:kk@shareplay.dk
http://interactivedenmark.dk/
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Invio – Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi 
 
Invio – Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi – styrker viden om oplevelsesøkonomi gennem ny 
forskning, videndeling, matchmaking og samspil mellem virksomheder og videninstitutioner. På den måde 
bliver virksomhedernes evne til udvikling og innovation styrket, så der i sidste instans skabes øget vækst og 
beskæftigelse i erhvervslivet. 
 
Invio er som innovationsnetværk både et videns- og kompetencenetværk, en klyngeorganisation med 
stærke regionale forankringer i samtlige danske regioner samt et triple helix-partnerskab med deltagelse af 
private virksomheder og organisationer, forsknings-, uddannelses- og videninstitutioner samt offentlige 
myndigheder og andre offentlige organisationer. 
 
Invio beskæftiger sig med oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling og fungerer tillige som en 
klyngeorganisation for de danske kreative erhverv og oplevelseserhverv inden for events og festivaler, 
attraktioner, gastronomi og turisme. 
 
Invio – Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi – har to overordnede formål: 
 

• At innovere oplevelser – og dermed styrke innovationskapaciteten i de kreative erhverv og 
oplevelseserhvervene i Danmark. 

• At innovere med oplevelser i andre erhverv – og dermed fremme oplevelsesinnovation i hele 
Danmarks erhvervsliv. 

 
Invio arbejder som innovationsnetværk for at få den nyeste viden om oplevelser, teknologi og innovation 
bragt i anvendelse i erhvervslivet med det formål at skabe udvikling og vækst. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Invio arbejder med følgende aktivitetstyper: 
 

• Innovationsprojekter inden for Invios temaområder 

• Matchmaking mellem vidensmiljøer og erhvervslivet 

• Formidling af ny viden via konferencer, seminarer, workshops, hjemmeside og nye publikationer 

• Internationaliseringsinitiativer 
 
Der igangsættes løbende innovationsprojekter og aktiviteter inden for netværkets fem temaområder: 
events og festivaler, attraktioner, gastro-erhverv, turisme og oplevelsesteknologier. I disse projekter 
deltager private og offentlige virksomheder aktivt. 
 
Konkurrencen på markedet for oplevelser er hård, og det kræver konstant fokus på kundernes oplevelser, 
hvis branchen skal blive ved med at tiltrække gæster, publikum og kunder – både nationalt og 
internationalt. Invio har mange års erfaring med nationalt og internationalt samarbejde om 
oplevelsesbaseret innovation og forretningsudvikling, og vil løbende bringe disse og nye erfaringer i spil i 
netværkets aktiviteter. 
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AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Partnerne i Invio er Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Teknologisk Institut og Creative Business Cup, 
som alle sidder med den nyeste viden om oplevelsesøkonomi i Danmark. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Bl.a.: European Centre of the Experience Economy (Holland), Strategic Horizons LLP (USA), ARENA Usus 
(Norge), Innovative Opplevelser (Norge), Indescat – Catalan Sport Cluster (Spanien), TVX, Peak Innovation 
(Sverige). 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Netværket har ca. 140 dedikerede medlemmer. Netværket har ca. 440 registrerede modtagere af det 
månedlige nyhedsbrev, hvoraf de fleste er private virksomhedsrepræsentanter.  
 
NØGLEORD  
Oplevelser, turisme, events, festivaler, attraktioner, gastronomi, oplevelsesøkonomi, oplevelsesdesign, 
oplevelsesteknologier, innovation, forretningsudvikling. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt innovationsnetværk med landsdækkende såvel som internationale aktiviteter.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Sølv 
 
KONTAKT 
Netværksleder Jens F. Jensen 
Tlf. 9940 9028 
E- mail: jensf@hum.aau.dk 
 
Netværkskoordinator Søren Smed 
Tlf. 9940 9086 
E-mail: smed@hum.aau.dk 
 
Læs mere på: www.invio-net.dk og http://twitter.com/Invio_net 
 
  

mailto:jensf@hum.aau.dk
mailto:smed@hum.aau.dk
http://www.invio-net.dk/
http://twitter.com/Invio_net
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PRODUKTIONSTEKNOLOGI, MATERIALER OG DESIGN 
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BigScience.dk – Genvejen til Big Science markedet 
 
BigScience.dk er bindeleddet mellem dansk erhvervsliv og de større europæiske forskningsanlæg, som 
Danmark er medlem af.  
 
BigScience.dk løfter vidensniveauet hos danske virksomheder og forbedrer deres muligheder for at blive 
leverandører af produkter og ydelser (alt fra avanceret videnskabeligt udstyr, kommercielle tekniske varer 
og systemer til konventionelle faciliteter som bygninger og installationer) til Big Science-anlæg. 
BigScience.dk bidrager således til danske virksomheders internationalisering og eksport baseret på ny 
erkendelse, nye tendenser og nye samarbejdspartnere inden for et teknologisk set meget avanceret 
marked. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
BigScience.dk støtter danske virksomheder og videninstitutioner gennem: 
 

• Information   
o Udbudsovervågning 
o Informationsmøder og netværksarrangementer 
o Løbende information på hjemmesiden www.bigscience.dk 

• Kompetenceudvikling  
o Kompetenceløft inden for teknologier relevante for Big Science-anlæg 
o Fokuserede fagspecifikke kurser/temadage 
o Facilitering af samarbejde mellem virksomheder og Big Science-organisationer og/eller 

andre videninstitutioner 

• Promovering   
o Promovering af danske kompetencer over for Big Science-organisationer 
o Organisering af studie- og promotionsture til Big Science-anlæg 
o Organisering af virksomhedsbesøg for repræsentanter fra Big Science-organisationer hos 

danske virksomheder 
o Synliggørelse af danske succeshistorier på Big Science-markedet i dagspressen og 

branche/fagrelevante publikationer 

• Matchmaking   
o Vi matcher specifikke udbud med relevante danske virksomheder 
o Vi hjælper med opbygning af internationale konsortier og med partnersøgning 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
BigScience.dk drives af Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet og finansieres af 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, samt Interreg ÖKS programmet. 
 
Vi har kontakter og vekselvirkninger med forskellige andre aktører: 

- Klynger: Censec, DAMRC, DMN, Inno-Pro, Robocluster 
- Andre GTS’er: Alexandra Instituttet, Delta, DFM, FORCE Technology 
- Organisationer og foreninger: DEF, DI, FAD, MADE, DANSCATT 
- Nationale universiteter/institutter: Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, DTU Fysik, DTU Elektro, 

DTU Fotonik, DTU Nutech, DTU MEK, DTU Space, Københavns Universitet. 

 

http://www.bigscience.dk/
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INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Bigscience.dk har en række europæiske samarbejdspartnere fordelt på: 

- Big Science-organisationer: CERN, ESA, ESO, ESRF, ESS, European-XFEL, Fusion for Energy, ILL, ITER 
Organization, MAX IV. 

- Parallelorganisationer inden for Big Science i andre lande: F.eks. ’Big Science for business’ (NL), 
Research match og Industriell plattform (SE) 

 
ANTAL DEDIKEREDE MEDLEMMER 
200+ medlemmer 
 
NØGLEORD  
Big Science, udbud, matchmaking, videnoverførsel, kompetenceudvikling, internationalt netværk, 
innovation 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Virksomheder i hele Danmark, forskningsfaciliteter i Europa 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Juliette Forneris 
Netværksleder   
M: 72 20 13 06 
E: jfor@teknologisk.dk   
Teknologisk Institut 
Gregersensvej 7 
2630 Taastrup 
 
Arne Jensen 
Projektleder 
M: 24 64 92 55 
E: arnje@dtu.dk 
Afdelingen for Innovation og Sektorservice  
Anker Engelundsvej 1 
2800 Kgs. Lyngby 

Læs mere på: http://www.bigscience.dk/ 

  

mailto:jfor@teknologisk.dk
mailto:arnje@dtu.dk
http://www.bigscience.dk/


56 

CenSec og Innovationsnetværket for Produktion - Inno-Pro 
 
CenSec er Danmarks førende klyngeorganisation for virksomheder med interesse i forsvar, produktions- og 
samfundssikkerhed, rumfart og luftfart, cybersikkerhed og andre højteknologiske industrier. 
 
CenSec’s 117 betalende medlemsvirksomheder har kompetencer inden for mekanik, elektronik, 
mekatronik, avanceret produktion og fremstilling, softwareudvikling og IT-integration samt salg, 
distribution og markedsføring. Blandt medlemmerne er også de førende danske universiteter og andre 
videninstitutioner på området (GTS’er). CenSec hjælper medlemsvirksomhederne med at udvikle nye, 
innovative forretnings- og underleverandørnetværk, produkter og services og skaber kontakt til 
internationale samarbejdspartnere. 
 
CenSec tilbyder også medlemsvirksomhederne assistance til at opbygge markedsviden, kompetencer og 
uddannelse, så de kan deltage i de forretningsmæssige netværk og innovationsaktiviteter. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
CenSec tilbyder en række netværksaktiviteter med fokus på videnopbygning, afklaring og vejledning inden 
for følgende områder: 
 

• Markedsinformation & uddannelse (nyhedstjenester, udbudsoversigter, kurser) 

• Netværk & konferencer (industrisamarbejde, militære sælgere, Homeland Security) 

• Produkt- og teknologiudvikling (projektudvikling og samarbejde m. videninstitutioner). 

• Eksport og internationalisering (messedeltagelse, business missions, samarbejde) 
 
CenSec har sekretariatsledelsen for Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro), som styrker små og 
mellemstore virksomheder, der fokuserer på højteknologiske produkter og services, herunder 
sikkerhedsaspektet inden for områderne. Inno-Pro hjælper med at overføre forskning til 
virksomhedsudvikling og styrker derigennem danske virksomheders konkurrencekraft. Inno-Pro er et 
netværk for virksomheder inden for blandt andet avanceret materiel, mekatronik, specialiseret metal- og 
materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og kommunikationsløsninger samt andre 
højteknologiske forretningsområder. 
 
Innovationsnetværket for Produktion arbejder med fem fagområder: 

• Sikkerhed og risikostyring 

• Kvalitetsstyring 

• Human Factor 

• Teknologi og processer 

• Forretningsmodeller inden for højværdiproduktion 
 

AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
AAU (Institut for Mekanik & Produktion, Institut for Elektroniske Systemer), DTU Space, KU (Center for 
Militære Studier), Alexandra Instituttet, FORCE Technology, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 
Teknologisk Institut, Big Science Sekretariatet, Forsvaret, Beredskabet, Hjemmeværnet, Banestyrelsen, 
Rigspolitiet, Udenrigsministeriet (Invest in Denmark og Eksportrådet), Erhvervsstyrelsen, AU, SDU, DHI Gras, 
MADE, InfinIT, Inbiom, UAS Denmark, RoboCluster, Haderslev Kommune, Holstebro Kommune, Dansk 
Erhverv m.fl. 
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INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
EURADA, Europakommissionen (primært DG GROW), Satellite Navigation Berchtesgadener Land, Railgrup, 
SAFECluster, Lithuanian Aerospace Association, JARI, Bremen Universitet, Stanford University, Carnegie 
Mellon University (CyberLab), EDGE Innovation Network (General Dynamics), NATO, Network of Defence-
Related Regions, Network of European Security Clusters m.fl.       
  
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
117 (CenSec) og 117 (Inno-Pro) 
 
NØGLEORD  
Rumfart, jernbaner, satellitter, fly, droner, radar- og antennesystemer, homeland security, sensorer, 
forsvar, sikkerhed, militær, overvågnings- og aflytningsudstyr, biometri, kryptering og dekryptering, 
cybersikkerhed, produktion og produktionssikkerhed, fremstilling, metal- og materialeforarbejdning, 
forretningsmodeller, IT  
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
En national og landsdækkende klyngeorganisation.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Sølv 
 
KONTAKT 
Sekretariatet 
Tlf. 8610 0370 
E-mail: info@censec.dk  
 
Læs mere på: www.censec.dk og www.inno-pro.dk 

mailto:info@censec.dk
http://www.censec.dk/
http://www.inno-pro.dk/
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DAMRC 
-Danish Advanced Manufacturing Research Center 
 
DAMRC er en industridrevet klyngeorganisation bl.a. bestående af industrivirksomheder, universiteter og 
offentlige aktører. DAMRC er et forsknings- og udviklingscenter inden for avancerede produktionsmetoder 
og materialer, der udvikler og omsætter nyeste viden til praktiske løsninger og industrinære uddannelser til 
gavn for danske industrivirksomheders globale konkurrenceevne.  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
 

• InnoMill - Robotbearbejdning store emner 

• VSR – Vibratory Stress Relief - Afspænding af emner før og efter bearbejdning 

• CryoMac II – Kryogenkøling - kølemetode med stort potentiale (økonomi & kvalitet) 

• AdFil - Avanceret Filtrering 

• PREMAC - Ny bearbejdningsteknologi 

• Smart Industri 

• Spånligaen- teknologisk messe 
 

AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
DAMRC er etableret som en forening, der er åben for nye medlemmer, som ønsker at bidrage til 
foreningens idégrundlag. Foreningen tæller i dag 76 medlemmer – se dem her.  
 

 
 
Ud over de nævnte medlemmer arbejder DAMRC sammen med de danske GTS institutter (særligt DFM, 
Force Technology og Teknologisk Institut) samt de øvrige universiteter og DTU samt en lang række 
produktionsvirksomheder. 
 

http://www.damrc.dk/medlemmer/list-of-members-in-alphabetical-order/


59 

INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
DAMRC er global orienteret og arbejder bl.a. sammen med følgende udenlandske partnere: 

• CFK Valley, Stade Tyskland (Komposit-klynge) 

• DLR, Tyskland (forskningsorganisation) 

• NLR, Holland (forskningsorganisation) 

• Fraunhofer, Tyskland 

• AMRC – Advanced Manufacturing Research Center, University of Sheffield, UK 

• DMRC – Direct Manufacturing Research Center, University of Paderborn, GDR 

• Université libra de Bruxelles, Belgien 

• Twente Universitet, Holland  

• Sheffield Hallam University, UK 

• Cambridge University, UK 

• Missouri University of Science Technology, USA   

• Mondragon Unibertsitatea, Spanien 

• University of Bilbao, Spanien 

• University of British Columbia, Canada 

• University of Victoria, Canada 

• Université de Bordeaux 
 

 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
DAMRC har 76 dedikerede medlemmer.  
 
NØGLEORD  
Avanceret produktionsteknologi / nye materialer /produktionsoptimering / uddannelse / Forskning & 
Udvikling, metalindustri, kompositindustri. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
En klyngeorganisation med et fysisk teknologicenter i Midtjylland, men med nationale og internationale 
aktiviteter  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld 
 
KONTAKT 
DAMRC - Danish Advanced Manufacturing and Research Center   
Sandagervej 10, 7400 Herning 
Tlf.  21545054    
E-mail: info@damrc.com  
 
Læs mere på: www.damrc.dk/www.damrc.com 

  

mailto:info@damrc.com
http://www.damrc.dk/
http://www.damrc.com/
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D2i – Design to innovate 
 
Formål med D2i er at transformere dansk erhvervsliv til at blive brugerorienteret og relevant og dermed 
konkurrencedygtigt. D2i – Design to innovate har en stærk forankring i det regionale forsknings- og 
designmiljø, partnerskab med nationale designorienterede virksomheder og offentlige institutioner samt et 
internationalt fokus.  
 
D2i´s fornemmeste opgave er at øge væksten i danske virksomheder gennem brug af design. Det gør vi på 
to måder: Gennem medlemskab og projekter. 
 
Medlemskab er for virksomheder, der ønsker, at designmetoder skal være en gennemgående tilgang til 
deres innovation og udvikling. D2i assisterer sine medlemmer i at koble designtænkning til virksomhedens 
øvrige strategi- og organisationsudvikling. 
 
Projekter er støttede af offentlige midler og giver hele virksomheder og deres ansatte mulighed for 
kompetenceløft inden for designtænkning. D2i tilbyder en bred projektportefølje, hvor ledere og 
medarbejdere lærer, hvad design er, og hvordan de kan bruge design i deres egen organisation. Projekterne 
kan også have udvikling af nye løsninger og produkter i samarbejde med videninstitutioner som 
omdrejningspunkt. Sidst, men ikke mindst, matcher vi virksomheder med de rette designkompetencer.  
 
Medlem af D2I – Design to innovate 
Relevante virksomheder kan købe et medlemskab af D2i. Her har ledere og ejere af virksomheder, der 
allerede har kendskab til og erfaring med strategisk design, mulighed for at tilkøbe ekstra kompetencer 
inden for design. I daglig tale kalder vi det ”Designkonsulent ad hoc”.  
Igennem medlemskabet assisterer D2i virksomhederne med at implementere design i organisationen, så 
det ender med at blive en naturlig del af virksomhedens hverdag og bistår med at finde de rette eksterne 
designressourcer til virksomheden. D2i har tre typer af medlemskaber: Kernemedlem, Medlem og Passivt 
Medlem. Prisen for et medlemskab af D2i varierer, afhængigt af virksomhedens antal ansatte og den 
ydelse, du ønsker.  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER  
D2i – Design to innovate tilbyder en række aktiviteter med introduktion til, hvordan design kan styrke 
virksomheder i produkt-, service- og forretningsudviklingen. 
 

• Kompetenceløft inden for designdrevet forretningsudvikling og designmetoder 

• Brug af designmetoder til at skabe innovation på tværs af værdikæder 

• Design og bæredygtige i forretningsudvikling  

• Leg og læring samt konceptudvikling til og med børn 

• Design research i frontend udvikling 

• Digital transformation gennem design 

• Iværksætteri inden for design og kreative erhverv 

• Design som smart-specialiserings-strategi og erhvervsudvikling 

• International markedsføring af dansk design 
 
Derudover tilbyder D2i – Design to innovate efteruddannelse for designere og en årlig international 
DesignCamp. 
 
Klyngeorganisationen er baseret i Pakhuset på havnen i Kolding.  
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AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE  
I D2i – Design to innovate finder du en unik kombination af kommerciel forretningsforståelse og forskning 
inden for designområdet. En del af den position tilskriver vi vore gode samarbejdspartnere, som i al sin 
enkelhed udgør en vigtig del af designklyngen D2i – Design to innovate. Vores primære samarbejdspartnere 
er hhv. Designskolen Kolding, Børnenes Hovedstad (Capital of Children), Syddansk Universitet og Kolding 
Kommune.  
 
Derudover er vi altid i åben dialog med andre designinteressenter og brancheorganisationer både nationalt 
og internationalt. De væsentligste er: Dansk Design Center, Design Danmark, Lifestyle & Design Cluster  
Cumulus Association, Design Management Institute, Væksthus Syddanmark, Business Kolding og Werksted 
Kbh. 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
71 
 
NØGLEORD  
Design, Design thinking, Innovationsprojekter, Forretningsudvikling, Opkvalificering, Designtænkning og 
Designmetoder. International markedsføring af dansk design, strategisk design, designdrevet innovation 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Stærk regional forankring i Region Syddanmark, men nationale samarbejdspartnere og et internationalt 
fokus.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld 
 
KONTAKT  
CEO, Thit Juul Madsen 
E-mail: thit@d2i.dk 
Tlf. 2528 4215 
 
Læs mere på: www.d2i.dk 

 

  

http://danskdesigncenter.dk/
http://www.designdenmark.dk/
http://www.cumulusassociation.org/
http://www.cumulusassociation.org/
http://www.dmi.org/
http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk
https://www.businesskolding.dk/
http://werksted.com/
http://werksted.com/
mailto:thit@d2i.dk
http://www.d2i.dk/
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Innovationsnetværket Dansk Materiale Netværk  
 
Dansk Materiale Netværk har til formål at styrke virksomhedernes globale konkurrencekraft ved at styrke 
industriens viden til at vælge de optimale konstruktionsmaterialer til et givet produkt. Dansk Materiale 
Netværk vil løse denne opgave ved at være den industriportal, der er bindeleddet mellem virksomhederne, 
universiteterne, GTS institutterne, andre videninstitutioner og uddannelsesinstitutioner.  
 
Dansk Materiale Netværk vil skabe et stadigt stærkere samspil mellem forskning, uddannelse, rådgivning og 
industri på materialeområdet med fokus på danske virksomheders konkurrenceevne.  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Dansk Materiale Netværk arbejder for at sikre dansk industri en førerposition i den globale konkurrence 
ved at styrke industriens muligheder for innovativ brug af konstruktionsmaterialer og udvikling af nye, kon-
kurrencedygtige produkter ved: 
 

• At indsamle og skabe viden om materialer samt om de processer og produktionsteknologier, der 
relaterer sig hertil. 

• At levere teknisk formidling, uddannelse, netværksaktiviteter og projektarbejde med afsæt i danske 
virksomheders behov. 

• At give industrien nem adgang til en bred vifte af fagkompetencer inden for plast, kompositter, 
aluminium, letvægtsmetaller og rustfrit stål. 

• At facilitere og styrke samarbejdet mellem videnleverandører og industri med henblik på 
innovation og udvikling 

• At styrke samarbejdet mellem industri og undervisningsinstitutioner med henblik på at optimere 
undervisningen og efteruddannelse på materialeområdet efter industriens behov.  

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Dansk Materiale Netværk har knyttet sine interessenter sammen i en kontingentbetalende medlemskreds 
på ca. 200 medlemmer. Medlemskredsen består af både virksomheder, universiteter og GTS institutter. Af 
interessenter blandt universiteter kan nævnes: AAU, DTU og SDU, og blandt videnleverandører: Teknologisk 
Institut, FORCE Technology og DBI.  
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
LINPRA – Litauen, ACCIO – Catalonien, Cluster MAV – Catalonien, Packaging Cluster – Catalonien, 
INNOVACC - Catalonien 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Dansk Materiale Netværk har ca. 200 dedikerede medlemmer. 
 
NØGLEORD  
Materialevidenskab, polymerteknologi, aluminium, stål, overfladebehandling, limning, procesteknologi, 
procesudstyr, design, avancerede materialer 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Nationalt initiativ med nationale og internationale aktiviteter.  
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CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld 
 
KONTAKT 
Dansk Materiale Netværk  
Niels Bohrs Vej 6 
6700 Esbjerg 
Tlf. 3697 3600 
E-mail: info@dmn-net.com 
 
Læs mere på www.dmn-net.com 

  

mailto:info@plastcenter.dk
http://www.dmn-net.com/
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Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster 
 
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster har til formål at fremme vækst og innovation i bolig- og 
beklædningsbranchen ved at identificere, formidle og forankre ny viden samt være brobygger mellem 
virksomheder og forsknings- og videninstitutioner. 
 
Lifestyle & Design Cluster er et nationalt innovationsnetværk, men samtidig også en klyngeorganisation 
med stærke regionale forankringer og et triple helix partnerskab med deltagelse af private virksomheder og 
organisationer, forsknings-, uddannelses- og andre videninstitutioner samt offentlige myndigheder, 
offentlige virksomheder og andre offentlige organisationer. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Netværkets aktiviteter er organiseret inden for fire forskellige fagområder:1) Innovation og Design, 2) Nye 
Materialer og Bæredygtighed, 3) Møbler og 4) Beklædning / Fashion. De igangværende projekter er:  
 
Innovation & Design 

• Designtænkning og strategi:  Virksomhederne får opbygget en strategisk forståelse af vigtigheden af at lade 
designudvikling og strategiudvikling arbejde sammen. 

• Strategiske trends/ generation Jones: Virksomhederne arbejder strategisk med brugersegmenter med fokus på 
Generation Jones 

• Little Big data: Hvordan virksomhederne udnytter og krydser data fra kunders online- og off line adfærd for at forstå 
købsmønstre. 

• Nordic Buzz messe: Små kreative iværksætter får mulighed for at udstille på etablerede skandinaviske messer 

• Nordic Buzz, BSR Interreg: Svensk – dansk samarbejde omkring professionalisering af små kreative virksomheder 

• Midtnet Kina: Videnssamarbejde og netværk omkring nye markedsføringspotentialer i Kina, Region Midtjylland. 

• Digital Vækstkultur: Digital kompetenceudvikling af virksomheder 

• Remaking Retail: Ledernetværk inden for detailhandel 

• Citychef netværk: Facilitering af aktiviteter og vidensdeling for citychefer i DK. 

• Make Works: Nordisk projekt om at bevare og revitalisere den gode nordiske kunsthåndværkstradition/ lokal produktion 
og derigennem støtte SMV’er i produktudvikling og design. 

 

Nye Materialer og bæredygtighed: 
• Materialebibliotek: Skabe en platform af nye og bæredygtige materialer for virksomheder, forsknings- og videregående 

uddannelsesinstitutioner i DK. 

• Lokal hampproduktion:  Afdække de miljømæssige og sociale gevinster ved lokal hamp-produktion til tekstil anvendelse 

• Materialer og teknologi til personlig beskyttelse: Indsamle og formidle ny viden om materialer og teknologier til f.eks. 
faldbeskyttelse.  

• Fokuserede værdikædesamarbejde: Udvikling af nye bæredygtige forretningsmodeller på tværs af brancher samt 
værdikædesamarbejde. 

• Tekstilmølle: Etablering af ny forretningsmodel vedr. tekstilmølle (genanvendelse af tekstilfibre) 

• Cirkulær Økonomi Hub: Tværfagligt samarbejde blandt 6 innovationsnetværk omkring implementering af cirkulær 
økonomi på nationalt plan 

 

Møbler: 
• Talentudvikling: Matche talentfulde studerende på tværs af designuddannelserne med stærke danske møbel- og interiør- 

brands 

• Møbelseminar: Vidensdeling samt netværk for hele møbelbranchen på tværs af producenter, forskere, designere, 
studerende. 

• Design Boost: Match mellem træ- og møbelvirksomheder og nyuddannede designere, der endnu ikke er kommet i job 
samt studerende. 

• BaltSe@nioR:  Baltisk projekt, hvor der indsamles viden, udvikles metoder og værktøjer til at hjælpe møbelproducenter til 
at udvikle møbler, der lever op til fremtidens ældres behov og ønsker. 
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• Innovation Cups: Challenge-drevet konkurrence, hvor et hold designstuderende matches med en møbelvirksomheds 
udfordring. 

• Skandinavisk Samarbejde, New York: Fælles nordisk eksportfremstød i New York for møbelvirksomheder 

Beklædning/ Fashion: 
• Future of Fashion: Fælles afgangsshow for designskolerne samt matchmaking i forbindelse med modemessen. 

• Fashion Production: Benchmarking og beskrivelse af nye teknologier I modeindustrien og deres effekt på fremtidens 
produktion. 

• Sylab:  Iværksættermiljø for upcoming tekstildesignere, kombineret med dansk produktion af mindre tekstil ordrer og 
udvikling af en syrobot. 

• Korea delegation: Studietur med videnspartnere og virksomheder til Sydkorea med fokus på tekniske tekstiler. 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Konsortiet består af: CBS, Arkitektskolen i Aarhus, Kunstakademiet, Designskolen Kolding, Aarhus 
Universitet , Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut , VIA design & business/VIA UC, Danish Fashion 
Institute ( DAFI), SDU, KEA ( Københavns Erhvervsakademi) Development Centre UMT (Sekretariat) 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE: 
Sverige:  Smart Textiles, Interior Cluster Sweden, Textilhögskolan/ModeINK/ Science Park Borås, Näss Kunsthandwerk, Swedish Furniture 

Cluster, RenewCell 
 University of Skövde, 
Norge: Norwegian Fashion Hub, Norwegian Rooms, Innovation Norway, 
Finland: Satakunta University of Applied Science, AGMA, VTT Helsinki 
England: Royal College of Art (RCA) London, University of the Arts, London, Riben Network, Wornagain, Ellen Mc Arthur Foundation 
Holland:  Design Academy Eindhoven, Stenden University, Circle Economy, C2C Expolab 
Frankrig: CD2E, Textile Valley, Silver Valley, Innovatheque 
Polen: Poznan University 
Tyskland: Technische Univertität München, Hanseatic Parlament, SOEX Group, Hafencity University Hamburg, Ministry of Urban 

improvement, Chamber of commerce - Hamburg 
Østrig: Creative Region Linz- Ober Österreich,  
Letland: Art Academy of Latvia 
Littauen: Ukmerge District Municipality Administration 
Estland: University of Technology 
USA: Retail tech lab New York,Manufacture- New York, Lux Research, Florida State University Institute for the Future,                      
Japan: CUUSOO, Tokyo Design Center, Japan Design Promotion Association 
Kina: Shenzhen Industrial Design Professional Association, The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel, 
Sydkorea: Daegu Innovation Centre/Incubator, Daegu Textile Complex, Korea Research Institute for Fashion Industry (KRIFI), Seoul 

National University, Hongik University 
 

DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Netværket har ca. 300 dedikerede medlemmer.  
 
NØGLEORD  
Bolig, beklædning, design, innovation, matchmaking. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt innovationsnetværk med landsdækkende aktiviteter.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld x 2 
 
KONTAKT 
Netværksleder Betina Simonsen 
Tlf. 96 16 62 00 
E-mail: betina@ldcluster.com 
 
Læs mere på http://ldcluster.com/  
  

http://www.cbs.dk/forskning/institutter_centre/institutter/cams
http://aarch.dk/
http://www.kadk.dk/
http://www.designskolenkolding.dk/
http://hih.au.dk/
http://hih.au.dk/
http://www.alexandra.dk/
http://www.teknologisk.dk/
http://www.teko.dk/
http://danishfashioninstitute.dk/
http://danishfashioninstitute.dk/
http://www.sdu.dk/da
http://www.kea.dk/da/
http://www.ldcluster.com/
mailto:betina@ldcluster.com
http://ldcluster.com/
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Innovationsnetværket Robocluster 
 
RoboCluster er et teknologisk funderet innovationsnetværk, som igennem samarbejde og videndeling 
mellem videninstitutioner og klyngens virksomheder (udviklere, integratorer og slutbrugere) innoverer, 
udvikler, leverer og applikerer robotteknologi til de steder i samfundet, hvor det skaber mest værdi, vækst 
og viden for borgere og virksomheder. 
 
Netværket samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi 
omkring nye samarbejder, matchmaking og udviklingsprojekter. Denne samarbejdsform sikrer, at teknologi, 
viden og kompetencer på området samles og videreudvikles til gavn for det danske samfund og som 
løsningsmulighed på de udfordringer, Danmark står overfor. RoboCluster har som klyngeorganisation 
deltagelse af private virksomheder, videninstitutioner og offentlige partnere. 
 
Netværket skaber grundlaget for nye teknologibaserede og videntunge produkter og processer, der 
understøtter udviklingen mod et mere konkurrencedygtigt, produktivt og grønt Danmark. Gennem 
brugerorienteret udvikling og innovation af robotteknologier adresserer netværket både nationale og 
internationale samfundsudfordringer. Netværkets afsæt hentes bl.a. i robot‐ og automationsteknologiske 
erfaringer og produkter fra fremstillingsindustrien, der traditionelt har været drivende for udviklingen af 
robotteknologi igennem de seneste årtier.  
 
Målet er at bringe denne viden og disse teknologier i spil i brancher og sektorer, for hvilke det er nyt, og for 
hvem det er velkendt ‐ og derved skabe grobund for ikke mindst den danske jobskabelse og vækst.  
Indsatsen frem mod 2020 vil derfor være uafhængig af faste indsatsområder og i stedet adressere 
samfundsudfordringer og virksomhedsbehov relevante for medlemsvirksomhedernes bundlinje, klyngens 
kompetenceudvikling og det danske samfunds overvejende udfordringer.  
 
Visionen for Innovationsnetværket RoboCluster er at gøre Danmark til foregangsland for forskning, 
innovation og anvendelse af robotteknologi for at fremme vidensbaseret vækst og produktivitet i 
erhvervslivet og den offentlige sektor. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Netværket fokuserer på udvikling, vækst og innovation af robotteknologi inden for udviklingsområder som 
produktion, sundhed, miljø, landbrug, byggeri og droner. Herunder et udvalg af igangværende projekter i 
RoboCluster netværket:  

 
• AutomationsBoost: Innovationsprogram, der skal øge graden af innovation og automatisering i små- og mellemstore virksomheder i 

Region Syddanmark. https://robocluster.dk/projekter/automationsboost.aspx 

• DigitaliseringsBoost: Programmet skal etablere innovationssamarbejder med fokus på at skabe vækst i små og mellemstore 
virksomheder inden for digitalisering og industri 4.0. https://www.robocluster.dk/projekter/digitaliseringsboost.aspx 

• Industri 4.0: Projekt med det formål at sprede viden om - og fremme anvendelsen af Smart Industry i flest mulige små og mellemstore 
virksomheder med internationalt vækstpotentiale i Region Midtjylland. https://www.robocluster.dk/projekter/industri-40.aspx 

• InnoDrone: Innovationsprojekt der skal øge udbredelsen af droner og droneteknologi i dansk industri. 
https://www.robocluster.dk/projekter/innodrone.aspx 

• Robot- og sensorteknologi i væksthuse: Demoprojekt der har til formål at øge kendskabet og de teknologiske muligheder, der ligger i at 
anvende robot- og automationsteknologi i væksthuse samt påvise effektiviseringspotentialet. https://robocluster.dk/projekter/robot-og-
sensorteknologi-i-vaeksthuse.aspx  

• Scale-Up Denmark Robotics: Accelleratorforløb, der har til formål at øge antallet af danske vækstvirksomheder inden for robotteknologi. 
Initiativet udspringer af regeringens vækstpakke “Danmark helt ud af krisen - Virksomheder i vækst”. 
https://www.robocluster.dk/projekter/scale-up-denmark-robotics.aspx 

https://robocluster.dk/projekter/automationsboost.aspx
https://www.robocluster.dk/projekter/digitaliseringsboost.aspx
https://www.robocluster.dk/projekter/industri-40.aspx
https://www.robocluster.dk/projekter/innodrone.aspx
https://robocluster.dk/projekter/robot-og-sensorteknologi-i-vaeksthuse.aspx
https://robocluster.dk/projekter/robot-og-sensorteknologi-i-vaeksthuse.aspx
https://www.robocluster.dk/projekter/scale-up-denmark-robotics.aspx
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AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
RoboCluster er forankret i partnerne Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Arbejdsgiverne, Danmarks 
Tekniske Universitet, DAu (Dansk Automationsselskab), Designskolen Kolding, DI, DIRA (Dansk Robot 
Netværk), FORCE Technology, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
RoboCluster har flere europæiske samarbejdspartnere i forbindelse med projekter, videnspredning og 
matchmaking aktiviteter. 
 
ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 
Ca. 270 ikke-betalende medlemmer 
Ca. 1.620 nyhedsbrevsmodtagere 
Ca. 530 medlemmer af LinkedIn-gruppe 
Ca. 650 følgere på Twitter 

NØGLEORD  
Robotter, robotteknologi, produktion, automation, droner, droneteknologi, velfærdsteknologi, 
sundhedsteknologi, biologisk produktion, miljøteknologi, teknologier til byggeri.  

GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt innovationsnetværk med landsdækkende aktiviteter og internationale samarbejder. 

CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT  
Cluster Manager Morten Nielsen 
Tlf. 93 50 73 13 
E-mail: morten.nielsen@robocluster.dk 
 

Læs mere på: www.robocluster.dk 

  

mailto:morten.nielsen@robocluster.dk
http://www.robocluster.dk/
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MADE – Manufacturing Academy of Denmark 
 
MADE – Manufacturing Academy of Denmark er den nationale platform for anvendt forskning og 
innovation i danske produktionsvirksomheder og den hidtil mest ambitiøse satsning til fremme af dansk 
produktion.  
 
MADE er en medlemsforening og et vidensnetværk for virksomheder, universiteter, GTS-institutter og 
øvrige med interesse i forskning, innovation og uddannelse inden for produktion. Gennem 
forskningssamarbejdet skaber MADE ny viden og teknologi, og samtidig står MADE bag en betydelig 
innovationsindsats målrettet særligt små og mellemstore virksomheder. Den indsats sikrer, at viden og 
teknologi fra forskningen i MADE over en bred kam kommer danske produktionsvirksomheder til gode. 
MADE hjælper også med at få den nye viden ud i uddannelsessystemet, hvilket løfter både de faglærte, 
teknikere og de universitetsuddannede på produktionsområdet.  
 
Visionen er at gøre Danmark til et produktionsland i verdensklasse ved at udbygge de danske 
styrkepositioner og traditioner inden for innovation, tværgående samarbejde og videnstung fremstilling af 
industriprodukter af høj kvalitet.  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER  
Vidensmotoren i MADE er de to forsknings- og innovationsprogrammer MADE SPIR og MADE Digital. De to 
programmer på henholdsvis 183,5 mio. kr. og 196 mio. kr. er bredt finansierede af virksomheder, 
universiteter, GTS-institutter, foreninger og fonde. De overordnede ambitioner for MADE tager 
udgangspunkt i tre fokusområder, der er identificeret som centrale for den danske industris fremtidige 
konkurrenceevne:  
 

• Hurtig produkt- og produktionsudvikling:  
Forskningen fokuserer på evnen til hurtigt at omstille produktionen til nye opgaver og funktioner. 
Avanceret software og teknologier som 3D-print gør det muligt drastisk at reducere tiden, det tager 
at udvikle og fremstille nye industriprodukter og værktøjer. Det øger omstillingsparatheden og 
innovationen, og samtidig skaber teknologierne muligheder for at designe industriprodukter med 
helt nye egenskaber og intelligente funktioner.  

• Modelbaseret produktion:  
Forskningen fokuserer blandt andet på evnen til at simulere ændringer digitalt, før de 
implementeres i virkeligheden ude i produktionsvirksomhederne. Fremtidens 
produktionsvirksomhed og forsyningskæde er således digital og intelligent. Teknologier som virtual 
og augmented reality gør det eksempelvis muligt at lave digitale simuleringer af virkeligheden, og 
det minimerer risikoen for fejl og forsinkelser i opsætning af avancerede produktionslinjer.  

• Kompleksitetsledelse:  
Forskningen fokuserer på evnen til at styre og tilrettelægge den komplekse, moderne 
produktionsvirksomhed. Der er fokus på analyse og styring af kompleksitet i virksomheder ved 
hjælp af eksempelvis omkostningseffektivisering, fleksibel automatisering og bedre tilrettelæggelse 
af produktionen. Ved at mestre denne kompleksitet skabes der nye forretningsmuligheder.  

 
Inden for de tre udfordringer forskes der på tre niveauer i virksomhederne: Teknologier, integrerede 
produktionssystemer samt værdikæder og forretningssystemer. Forskningen er organiseret i arbejdspakker 
under ledelse af en professor eller lektor fra et af de fem universiteter i MADE: Aalborg Universitet, Aarhus 
Universitet, CBS, DTU og Syddansk Universitet.  
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MADE-forskningen kommer bredt til gavn i danske produktionsvirksomheder gennem 
innovationsaktiviteter som eksempelvis Open labs, innovationskonferencer, virksomhedsbesøg samt 
demonstrationsprojekter og klyngeprojekter, der er målrettet SMV’er. I 2017 fik 972 personer fra i alt 250 
organisationer ny produktionsviden ved at deltage i MADE’s åbne innovations- og netværksarrangementer.  
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE  
MADE ønsker at etablere gode samarbejder med organisationer, der kan bidrage med viden og netværk, 
der kan være med til at styrke produktionen i Danmark.  
 
MADE har formelle partnerskabsaftaler med: Arbejdsgivernes Industri + Håndværk, ATV – Akademiet for de 
Tekniske Videnskaber, Big Science, DAMRC – Danish Advanced Manufacturing Research Center, Dansk 
Design Center Dansk Produktions Univers, Dansk Standard, FAST TRACK – Industrial Fast Track towards 
materials endurance, IBIZ-center, LINX, Inno-Pro – Innovationsnetværket for Produktion, RoboCluster, 
Innovationsnetværket Livsstil – Bolig og Beklædning, Trekantområdet Danmark, Væksthus Midtjylland.  
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE  
MADE indgår i samarbejder med øvrige nationale produktionsplatforme og er i øjeblikket aktiv i initiativer 
som I4MS, Impact Growth, Robot Union og EUREKA Smart Cluster for Advanced Manufacturing. MADE er 
registreret som Digital Innovation Hub og er i flere sammenhænge EU-anerkendt som det nationale, danske 
initiativ for forskning, innovation og digitalisering i produktionen. Det gør MADE til et dansk one-stop-shop 
for udenlandske aktører og netværk med interesse for dansk produktionsudvikling.  
 
ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER  
MADE har i marts 2018 158 medlemmer og optager løbende nye medlemmer, der har interesse i at styrke 
produktionen i Danmark gennem forskning, innovation og uddannelse. Blandt foreningens medlemmer er 
både større og mindre virksomheder, universiteter, uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter. Af de 137 
virksomhedsmedlemmer udgør SVM’er ca. 80 pct.  
 
NØGLEORD  
Produktionsudvikling, produktionsprocesser, forskning, innovation, smarte fabrikker og smarte industrielle 
produkter, forsyningskæder, automation, digitalisering, industri 4.0, 3D-print, augmented reality, 
produktionsledelse.  
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING  
MADE er landsdækkende, både hvad angår videnscentre, afholdelse af arrangementer og medlemmers 
placering.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE  
Bronze 
  
KONTAKT  
Sekretariatschef Lisbeth Heyde  
E-mail: lheyde@made.dk  
 
MADE - Manufacturing Academy of Denmark  
Industriens Hus  
Vesterbrogade 1E, blok D, 2. sal  
1620 København V  
Tlf.: +45 2112 3930  
Læs mere på: www.made.dk  

mailto:lheyde@made.dk
http://www.made.dk/


70 

Odense Robotics  
 
Odense Robotics er en af verdens førende klynger inden for robotteknologi og automation. Klyngen består 
af teknologistærke, globale og ambitiøse robot- og automationsvirksomheder, underleverandører, miljøer 
for uddannelse, forskning, innovation, investorkapital samt offentlige aktører i Odense området.  
 
Odense Robotics er understøttet af offentlige midler til erhvervsudvikling og udgør et epicenter med en 
national, europæisk og global styrkeposition: 
 

• 120+ virksomheder 

• 3200+ jobs i virksomheder 

• 10+ uddannelses-, forsknings- og innovationsinstitutioner 

• 40+ uddannelsesretninger med relation til robotteknologi  

• 20+ samarbejdspartnere (organisationer, erhvervsfremmeaktører og offentlige myndigheder) 

• 110+ mio. EUR investeret i 2016/2017 i robotvirksomheder 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Odense Robotics har til formål at fremme vækst og rekruttering af arbejdskraft ved at: 

• Skabe strategisk markedsindsigt i form af viden, analyser og undersøgelser om markedet og 
virksomhedernes forretningsmodeller og strategi. 

• Være katalysator for forretningsudvikling og samarbejde på tværs af virksomheder og økosystem. 

• Medvirke til at løse rekrutteringsudfordringer, som robot- og automationsvirksomhederne 
oplever.  

• Tiltrække investorkapital og internationale virksomheder med værdi for økosystemet. 

• Understøtte robo-startups gennem Odense Robotics Start Up Hub  
• Synliggøre Odense Robotics som førende center for robotteknologi, særligt inden for startups, 

scaleups, collaborative robots, mobile robots og fødevareautomation. 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Klyngens virksomheder, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Erhvervsakademiet Lillebælt, Syddansk 
Erhvervsskole, University College Lillebælt, Simac, DIRA, Robocluster, Invest In Odense, Væksthus 
Syddanmark, Region Syddanmark, Odense Kommune, Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, 
Svendborg Kommune, Assens Kommune, Erhvervsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet med flere. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
En række klynger, netværk, partnere, ambassader og virksomheder i lande som Rusland, USA, Japan, Korea, 
Ungarn, Italien, Tyskland, Frankrig, Holland og Finland.  
 
ANTAL DEDIKEREDE MEDLEMMER 
118 
 
NØGLEORD  
State of the art, Robotteknologi, Collaborative robotter, Cobots, Mobile robotter, Industrirobotter, 
Automation, Foodtech, Sensors, Safety, Industri 4.0, Servicebaserede forretningsmodeller, Internet of 
Things (IIoT), Additive Manufacturing, Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning, VR/AR, Augmented 
Reality, Virtual Reality, Sourcing Logistik, Supply Chain, Business Cases, Vækst, Produktivitet, Fleksibilitet, 
Kvalitet, Skalerbarhed, Investornetværk, Acellerator-/inkubator-program, Uddannelse, Forskning, 

http://www.odenserobotics.dk/startup-hub/
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Innovation, Implementering, Robotakademi, Rekruttering, Jobbank, Business Intelligence, Eksport, 
International tiltrækning og markedsføring. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Klyngen og dens medlemmer har primært hjemsted i og omkring Odense. Klyngen har et regionalt 
udgangspunkt med både nationale og internationale samarbejdspartnere og aktiviteter. 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld 
 
KONTAKT 
Odense Robotics 
Forskerparken 10 
DK-5230 Odense M 
 
Forretningschef Mikkel Christoffersen 
Telefon +45 3012 0697 
e-mail mikac@udviklingfyn.dk 
 
Læs mere på klyngens digitale platforme: 
Web       LinkedIn      Twitter 

  

mailto:mikac@udviklingfyn.dk
http://www.odenserobotics.dk/
https://www.linkedin.com/company/6966706
https://twitter.com/odenserobotics
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SUNDHED/MEDICO 
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Innovationsnetværket Biopeople – Denmark’s Life Science Cluster 
 
Biopeople, Danmarks innovationsnetværk inden for Life Science, har et regionalt, nationalt og 
internationalt fokus og samarbejder med klynger, videninstitutioner og virksomheder primært i de nordiske 
lande, Europa og USA. Biopeople er EU gold label certificeret for excellent klyngeledelse og forankret som 
et indlejret center ved Københavns Universitet.  

Biopeople består af et sekretariat, der arbejder for at fremme nye samarbejder, netværk, kompetencer og 
udveksling af viden mellem danske og udenlandske virksomheder og videns- og uddannelsesinstitutioner. 
Målet er at øge vækst, produktudvikling og jobskabelse hos netværkets deltagere både på kort og lang sigt.  

PROJEKTER/AKTIVITETER 
 
Nye netværk og nye samarbejder 

• Biopeople introducerer nye koncepter for mødepladser mellem forskere og virksomheder som fx 
”Biomarker Agora”  

• Biopeople faciliterer matchmaking mellem danske og internationale virksomheder og forskere, 
videninstitutioner og klynger  

• Biopeople implementerer voucherprogrammer for at fremme internationalt samarbejde mellem 
små virksomheder, forskere og videninstitutioner 

 
Videndeling 

• Biopeople fokuserer på videndeling om personalised healthcare, forskning og udvikling, 
biomarkører, diagnostik, regulatoriske forhold og brugerinddragelse i forbindelse med 
lægemiddeludvikling 

 
Kompetenceudvikling 

• Biopeople er inspirator til og deltager i kompetenceudviklende aktiviteter regionalt og 
internationalt, der er rettet mod behovet for kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. 

• Biopeople bidrager til uddannelse vedrørende sikkerhedsaspekter i biomedicinsk forskning 

• Biopeople deltager i et europæisk uddannelsesprogram vedr. patientinddragelse. 
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Konsortiepartnere: Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, DANSK BIOTEK, Medicon Valley 
Alliance, Landbrug & Fødevarer, KU, DTU, SDU, AAU, AU, RUC, CBS, Bioneer, Teknologisk institut, DHI, SSI, 
Sundhedsstyrelsen, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region 
Nordjylland. Samarbejdspartnere: Copenhagen Capacity, DELTA, Invest in Denmark, Medico Innovation, 
MedTech Innovation Center, Pharmadanmark, BioMed Community.  
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Biopeople har flere internationale samarbejdspartnere, især fra internationale samarbejdsprogrammer. 
Biopeople samarbejder bl.a. med: Handelskammer Lübeck, Life Science Nord, Cluster Life Sciences & 
Healthcare Berlin-Brandenburg (Tyskland), Medicon Village, Invest in Skåne, Lund University, KTH 
Stockholm, Karolinska Institut, SwedenBio (Sverige), BioTurku, Viikki Food Center (Finland), Oslo Cancer 
Cluster, Oslo Medtech (Norge), LifetechLimburg (Belgien) og LifeScienceAlley (USA). Øvrige internationale 
samarbejdspartnere fremgår af www.biopeople.dk. 

http://www.biopeople.dk/
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Projektpartnere:  
Region Sjælland, Biofactory Innovationskonsortium, www.fbo-corridor.eu, Boost4health 
 
Uddannelsessamarbejder:  
www.patientsacademy.eu, www.safescimet.eu, www.medicinesacademy.org og 
www.pharmatrain.eu, www.eupati.com 
 
MEDLEMMER 
62 store og små virksomheder inden for Life Science. Biopeoples medlemsvirksomheder omfatter bl.a.:  
Accumoil ApS, Acutiz ApS, Adenium Biotech ApS, ALK A/S (Alk-Abello), Alkalon A/S, Aminord Aps, Ampliqon 
A/S, Aproxi ApS, ArtScience, AstraZeneca, BBR Danmark ApS, BGI Europe Institute, BioAdvice A/S, Biogen 
Idec Denmark Manufacturing ApS, Biolytics Pharma, Biomatics Technology, BioScopeX ApS, Biosyntia ApS, 
Canna Therapeutics ApS, CEBIO, ChemPartner Europe ApS, CiToxLAB Scantox A/S, Contera Pharma ApS, 
Cortrium, CytoVac A/S, Dansk Fundamental Metrologi, DB Lab A/S, Defensin Therapeutics ApS, DermTreat 
ApS, DuPont Nutrition Biosciences ApS; Envigo ++++, epiZell APs, Evolva Biotech A/S, Exiqon A/S, 
ExpreS2ion Biotechnologies, Genomic Expression ApS, GlycoDisplay Aps, Glycospot IVS, H. Lundbeck A/S, 
ImmuMap, Kem-En-Tec, LEO Pharma A/S, mAbSolution IVS, Maribo Medico A/S, Meabco A/S, Neoloch ApS, 
Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S, Nuevolution A/S, Pipeline Biotech A/S, PixieGene A/S, Pre-Clinical 
Services ApS, QA-Online, RotaPure Lab Instruments IVS, Saxocon ApS, Symphogen A/S, TAG Copenhagen 
A/S, tto a/s, V-Biotek ApS, VenomAb, Vipergen ApS, You Do Bio, Zealand Pharma A/S. 
 
Alle virksomheder, der er interesseret i Biopeoples services og ydelser, er velkomne. 

 
NØGLEORD 
Life Sciences, klynge, personlised healthcare, skræddersyet medicin, lægemiddelindustri, SMV, 
bioteknologi, farmaceutiske produkter, lægemidler, biomedicin, biomarkør, companion diagnostics, 
diagnostik, telemedicin, IKT, sundheds-IT, regulatoriske forhold, produktion, innovation, videndeling, 
kompetence, netværk, samarbejde, partnerskab, samarbejde, matchmaking. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Biopeople er et landsdækkende innovationsnetværk. Vi samarbejder med life science klynger i Norden og 
Europa. 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld 
 
KONTAKT 
Direktør Per Spindler 
Tlf. 2875 6572 
E-mail: pesp@biopeople.ku.dk 
 
Læs mere på: www.biopeople.dk 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/BIOPEOPLE-2561300/about 
  

http://www.fbo-corridor.eu/
http://www.pharmatrain.eu/
mailto:pesp@biopeople.ku.dk
https://www.linkedin.com/groups/BIOPEOPLE-2561300/about
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Medicon Valley Alliance (MVA) 
 
MVA er en dansk-svensk non-profit medlemsorganisation for life science virksomheder, universiteter, 
regioner samt hospitaler i Greater Copenhagen med interesse for life science økosystemet i Greater 
Copenhagen, også kaldet Medicon Valley. Det er MVA´s mission at optimere Medicon Valley-regionens 
potentiale ved at etablere markeds- og mødepladser, som befordrer netværk, videndeling og samarbejde 
over Sundet, således at Medicon Valley kan positionere sig som Nordeuropas mest konkurrencedygtige og 
livskraftige life science cluster.  
 
MVA er med sine +250 medlemmer den eneste organisation, der har hele Medicon Valleys økosystem som 
hovedfokus. Gennem faglige events, dagsordensættende arrangementer og konkrete netværk arbejder 
MVA for at sikre, at alle medlemmer får værdi af økosystemet, hvad enten der er tale om start-up 
virksomheder, globale virksomheder eller offentlige organisationer. Samlet set skal MVA´s aktiviteter 
adressere følgende tre strategiske udfordringer: 
 

• Behovet for et styrket samarbejde og netværksdannelse henover Øresund og etableringen af 
netværksmøder for sydsvenske og danske life science stakeholders  

• Oplyse om, koordination af og synergitænkning om processer og initiativer i de national danske og 
svenske life science miljøer  

• Behovet for at samle stakeholders fra sundhedsvæsnet, universiteterne og life science industrien 
med henblik på at etablere partnerskaber, som kan befordre udviklingen af de strategiske 
videnskabelige styrkeområder, som vi i regionen med fordel kan satse på. 
  

AKTIVITETER  
Det overordnede formål med MVA’s events er at skabe en platform for alle medlemmer i regionen, hvor 
nye ideer og partnerskaber kan etableres. MVA’s netværk og events tager afsæt i regionens udfordringer og 
muligheder inden for life science. MVA arrangerer hvert år ca. 20 events, der bringer danske og svenske 
repræsentanter fra hele MVA’s medlemsbase sammen for at udveksle viden og erfaringer og netværke. 
Ved MVA’s events bringes hele økosystemet bestående af forskere, investorer, service providers, 
entreprenører, life science virksomheder og det offentlige sammen, hvilket spiller en central rolle i arbejdet 
med at styrke Medicon Valley’s image både regionalt, nationalt og i det nære udland. MVA’s events favner 
bredt med møder fra bl.a. det tilbagevendende årsmøde, hvor den årlige ”State of Medicon Valley analyse” 
præsenteres, til morgenmøder og halvdagsseminarer, der er et koncept, hvor MVA i samarbejde med et 
eller flere medlemmer sætter fokus på et relevant emne inden for life sicence.  Derudover arbejder MVA på 
medlemmernes efterspørgsel løbende med at udvikle relevante netværkstilbud. Det indebærer pt. bl.a. 
”Medicon Valley Alliance Executive Club” med tilhørende middagsmøder for direktører og topchefer, 
”Medicon Valley Alliance Oncology Network” med sit fokus på vidensdeling inden for forskning, udvikling og 
kommercialisering inden for det regionale styrkeområde, onkologi og de to nyetablerede netværk, Medicon 
Valley Alliance Microbiome Network, og Medicon Valley Medtech Netværk.  
 
Ved hjælp af den attraktive ”distributionsmuskel”, som MVA´s medlemdatabase og kommunikationskanaler 
udgør, forhandler MVA derudover løbende rabatter hjem til medlemmerne på en lang række regionale, 
nationale og internationale life science konferencer.  
 
Ved alle events er der stor fokus på vidensdeling og netværk. MVA skaber årligt nye events for medlemmer, 
hvormed samarbejdet i Øresund styrkes. MVA´s egne events, events, hvor MVA indgår som strategisk 

http://mva.org/wp-content/uploads/2015/02/Tryckklar_MVA_20161028_lasversion.pdf
http://mva.org/networks/medicon-valley-alliance-executive-club/
http://mva.org/networks/mva-oncology-network/
http://mva.org/networks/medicon-valley-alliance-microbiome-network/
http://mva.org/networks/medicon-valley-alliance-microbiome-network/
http://mva.org/networks/medicon-valley-medtech-network/
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partner, eller events, som MVA finder særligt relevante for medlemmerne, publiceres løbende i MVA´s 
eventkalender.  
 
Medlemsfordele: MVA har desuden forhandlet en lang række medlemsfordele hjem til medlemmer af 
MVA. Alle disse medlemsfordele giver rabatter på forskellige ydelser, som medlemmer af MVA i frit omfang 
kan gøre brug af, og som er med til at give værdi til et MVA medlemskab. 
 
Medlemskab: Medlemskab af MVA følger det til enhver tid gældende reglement, som sammen med 
oplysninger om medlemskontingent og medlemslister ligger offentligt tilgængelige her, hvor man også kan 
søge om medlemskab på den tilhørende ansøgningsblanket. Medlemskontingentet er per 2017 baseret på 
et grundbeløb på 6.700 Dkr + 310 Dkr. per ansat. 
 
PROJEKTER 
Udover MVA´s kerneaktiviteter fungerer MVA som management unit for det treårige EU-støttede 
ReproUnion projekt (Dec. 2015 – Dec 2018), som har til formål at udvikle Medicon Valley til intet mindre 
end et verdensledende cluster inden for bekæmpelsen af ufrivillig barnløshed. ReproUnion er et netværk 
bestående af 13 kliniske forskningsenheder i Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland, samt 
Lund og Københavns Universitet, Medicon Valley Alliance og Ferring Pharmaceuticals. 
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Alle MVA’s aktiviteter er forankret i MVA´s strategi vedtaget af bestyrelsen. I bestyrelsen sidder pr. februar 
2018 følgende virksomheder/organisationer repræsenteret: Novo Nordisk A/S, Ferring Pharmaceuticals, H. 
Lundbeck A/S, LEO Pharma A/S, Medeon Science Park, Region Skåne, Region Sjælland, Region 
Hovedstaden, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Universitet, Lunds Universitet og Malmö 
högskola. 
 
PRIMÆRE EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE 
BioPeople, Dansk Biotek, Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Invest in Skåne, Sweden Bio, 
Healthcare Denmark, Kemivärlden Biotech, COBIS, Medeon, IDEON, Medicon Village. 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
+ 250 virksomheder, organisationer og universiteter, som tilsammen beskæftiger over 140.000 mennesker. 
 
NØGLEORD  
Life science, Medicon Valley, konferencer & seminar, farmaceutiske industri, biotek, medico teknik, Greater 
Copenhagen, netværk, strategisk- og regional udvikling. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Alliancen er forankret i og har sit primære fokus på Greater Copenhagen-geografien, men stadig flere 
eksternt baserede virksomheder og organisationer med interesse i Medicon Valley regionen har de seneste 
år meldt sig ind og benyttet MVA´s eventplatform. Derudover arbejder MVA i begrænset omfang med 
aktører og aktiviteter uden for Greater Copenhagen, hvis det er befordrende for visionen om at realisere og 
positionere Medicon Valley som Nordeuropas mest konkurrencedygtige og livskraftige life science cluster.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld  
 
KONTAKT 
Tlf. 70 20 15 03, E-mail: mva@mva.org 
Læs mere på: www.mva.org  

http://mva.org/events/
http://mva.org/events/
http://mva.org/membership/member-benefits/
http://mva.org/membership/
http://www.reprounion.eu/
http://mva.org/about-mva/vision-mission/
mailto:mva@mva.org
www.mva.org
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MedTech Innovation – Innovationsnetværk for Medicoteknik 
 
Netværkets formål er 

• at facilitere vækst i den medicotekniske branche 

• at øge videndeling, samarbejde og erfaringsudveksling mellem forskere, klinikere og virksomheder 
 
MedTech Innovation er et fælles konsolideret netværk baseret på erfaringerne og kompetencerne fra tre 
regionalt baserede medtech-netværk: Medico Innovation, MTIC og Life Science Innovation North Denmark. 
MedTech Innovations sekretariat ledes af DTU. 
 
Netværket udsender årligt ti nyhedsbreve, hvor blandt andet egne samt andre aktørers arrangementer 
annonceres. Tilmeld dig på vores hjemmeside. MedTech Innovation er også aktiv på sociale medier: følg 
med på vores LinkedIngruppe og –side samt Twitter (MedTech_Inno) og hold dig opdateret om aktiviteter. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Omdrejningspunktet for netværkets aktiviteter er matchmaking, videnspredning og innovationsprojekter.  
 
Kvalificeret matchmaking  
Medico Bazar er netværkets flagskib og signaturevent. Det er et årligt netværksarrangement med udstilling 
af forskning- og udviklingsprojekter og et formaliseret matchmakingevent. Arrangementet bidrager til 
matchmaking mellem iværksættere, virksomheder, videninstitutioner, hospitaler og investorer. I marts 
2018 blev den ottende udgave af Medico Bazar afholdt. 
 
I samarbejde med Force Technology (DELTA) driver MedTech Innovation mHealth klubben, der afholder 
minimum fire møder årligt. Temaer som eksempelvis ”Regulatoriske forhold og udfordringer for software”, 
”Medicinsk datahåndtering”, ”Klinisk evaluering” og ”IoT systemdesign” bliver adresseret og diskuteret af 
interne og eksterne eksperter. Tilmeld dig mHealth Network-gruppen på LinkedIn og hold dig opdateret på 
arrangementer. 
 
Derudover afholder MedTech Innovation året rundt en række seminarer og gå-hjem-møder sammen med 
forskellige samarbejdspartnere, eksempelvis en konference om potentialet med 3D print i 
sundhedssektoren i samarbejde med Teknologisk Institut, IDA, Metropol og MTIC. I støbeskeen er også et 
event om potentialet med VR/AR i sundhedssektoren og udvikling af programindhold til DTU’s årlige 
teknologimesse, High Tech Summit, der i 2018 har sundhed og digitalisering som tema, i samarbejde med 
CACHET, Biopeople og MTIC. 
 
Endelig er der et stigende antal virksomheder, som arbejder i krydsfeltet mellem sport og sundhed, 
eksempelvis inden for forebyggelse og behandling af skader, forbedring af performance mv. MedTech 
Innovation har derfor taget initiativ til et subnetværk, Sportsteknologi og sundhed, der blev kickstartet i 
november 2016 og accelereret i 2017. 
 
Internationalisering 
MedTech Innovation hjælper også virksomheder med at etablere kontakter til det amerikanske, 
medicotekniske marked. Netværket samarbejder blandt andet med Medical Alley Association i 
Minneapolis, der kan matche virksomheder med regulatoriske eksperter. Siden 2015 har MedTech 
Innovation faciliteret en årlig tur til Minneapolis, der skaber gode kontakter og en unik markedsindsigt for 
start-ups og SMV’er. 
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Innovationsprojekter 
MedTech Innovation faciliterer ca. ti udviklingsprojekter, der fokuserer på dels at styrke innovation og 
vækstpotentiale i den danske medicoteknologiske branche, dels at styrke virksomhedernes samspil og 
videnudveksling med forsknings- og videninstitutioner. Konsortier bestående af mindst to virksomheder og 
som hovedregel to videninstitutioner kan søge statslig medfinansiering af medicoteknologiske 
innovationsprojekter. 
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, 
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Science Park, Force Technology (DELTA), Herlev/Gentofte Hospital, 
Københavns Universitet, Life Science Innovation North Denmark, MTIC, Rigshospitalet og Teknologisk 
Institut. Herudover samarbejdes med en række virksomheder samt Medicoindustrien. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Medical Valley Association i Minneapolis, USA. 
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Netværket har ikke medlemmer, men arbejder med ca. 107 dedikerede virksomheder, der er aktive i 
netværkets aktiviteter. Ca. 673 virksomheder deltager årligt i netværkets aktiviteter. 
 
NØGLEORD 
Sundhedsteknologi, Telemedicin, Personlig medicin, Medicinsk informatik, Rehabiliteringsudstyr, 
Regulatoriske forhold, Patenter, Klinisk evidens, Sundhedsøkonomi, Innovation, Medicoteknisk udstyr, 
Sundheds IT, Medical devices, Brugerdreven innovation, Diagnostik, Minimal invasiv kirurgi, Telecare, Point 
of care, eHealth, mHealth, Devices and Apps, Disinfektion, 3D print, VR, AI, AR, Datasikkerhed. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Et nationalt innovationsnetværk med landsdækkende aktiviteter. 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Læs mere på: www.medtech-innovation.dk   

  

http://www.medtech-innovation.dk/
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MedTech Innovation Consortium 
 
MedTech Innovation Consortium er en forening dannet af Aarhus Universitet, VIA University College, 
Region Midtjylland og 16 kommuner: Aarhus, Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, 
Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Struer, Syddjurs og Viborg. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
MTIC arbejder i krydsfeltet mellem erhvervsliv, hospitaler, kommuner og vidensinstitutioner. På tværs af 
faggrænser hjælper MTIC med at få skabt de kommercielt interessante produkter til sundhedsvæsenet. 
Produkter der skaber vækst i virksomhederne og bedre behandlinger og pleje i sundhedsvæsenet.  
 
I 2016 fik MTIC midler fra EU til programmet Circular Co-Creation, som er et projekt med fokus på tidlige 
innovationssamarbejder på tværs af private virksomheder, vidensinstitutioner og sundhedsvæsenet. 
 

• Circular Co-Creation: Her indgår private virksomheder og de offentlige parter i et forpligtende 
innovationssamarbejde. I hvert innovationssamarbejde deltager mindst tre mindre virksomheder 
og en vidensinstitution, der sammen udvikler og tester et nyt koncept, løsning eller en prototype på 
baggrund af et reelt og defineret behov fra sundhedsvæsenet. Virksomhederne får adgang til ny 
forskning og viden, de reelle behov i sundhedsvæsenet og faglige eksterne kompetencer, som de 
ikke selv har i deres virksomhed. 

 
VIDENDELING/NETVÆRK 
At MTIC afholder MTIC Masterclasses med fokus på videns- og kompetenceopbygning i de sundheds- og 
velfærdsteknologiske virksomheder, samt hos de ansatte på hospitaler, kommuner og vidensinstitutioner. 
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
MTIC indgår i tæt samarbejde med sundheds- og velfærdsteknologiske interessenter i Danmark herunder 
virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner, hospitaler og nationale innovationsnetværk. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
MTIC samarbejder med forskellige typer af internationale organisationer, vidensinstitutioner og 
virksomheder. Og det er altid med et specifikt formål for øje – at hjælpe en virksomhed med udvikling eller 
markedsføring/salg af deres produkt på andre markeder end det danske. Det er Danmarks 
innovationscentre, universiteter rundt om i verden og ikke mindst eksperter og virksomheder, der kan 
hjælpe virksomhederne ude i verden. 
 
ANTAL MEDLEMMER/TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 
MTIC har ikke som sådan medlemsvirksomheder, men er en forening dannet af Aarhus Universitet, VIA 
University College, Region Midtjylland og 16 kommuner med et bredt og dedikeret netværk af private 
sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder. 
 
NØGLEORD 
Test, udvikling, implementering og kommercialisering af produkter til sundhedsvæsenet. OPI-samarbejder, 
empowerment, digitalisering, machine learning, koncepter, løsninger, services og processer. Innovation, 
produktudvikling, Circular Co-Creation, sundheds IT, aldring, demens, forebyggelige genindlæggelser, 
rehabilitering og overgange. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSING 
Forankring i og med særligt fokus på Region Midtjylland. 
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CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
MedTech Innovation Consortium 
Tueager 1, 8200 Aarhus N 
Tlf. 89 93 51 00 
Email: info@mtic.dk 
 
Læs mere på www.mtic.dk 
 

  

mailto:info@mtic.dk
http://www.mtic.dk/
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Welfare Tech og Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi 
 
Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundheds- og 
velfærdsteknologi og samler medlemmer fra hele landet, både private virksomheder, offentlige 
organisationer, kommuner, regioner og førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.  
 
Welfare Tech er katalysator for forretningsudvikling og innovation via samarbejde mellem klyngens aktører. 
Målet er at udvikle og implementere nye sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og services, som 
baner vejen for større livskvalitet og effektivitet i samfundet. Hermed adresserer Welfare Tech en af 
samfundets største udfordringer, nemlig at sikre høj kvalitet i fremtidens sundhed og pleje på en effektiv og 
sammenhængende måde.  
 
Welfare Tech er certificeret guldklynge under The European Cluster Excellence Initiative, ECEI. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER  
Welfare Tech tilbyder ydelser inden for fire kategorier:  
 

• Vejledning og Markedsviden: Via netværket giver Welfare Tech adgang til aktuelle markedsbehov 
og sparring på businesscases, krav og certificeringer, salg- og eksporthjælp. 

• Matchmaking og Netværk: Welfare Tech hjælper med at finde de rette samarbejdspartnere og få 
kontakt til relevante aktører eller netværk både nationalt og internationalt. 

• Kommunikation og synlighed: Welfare Tech udbreder kendskabet til behov og teknologiske 
muligheder i sundheds- og plejesektoren via temamøder, konferencer, udstillinger og delegationer. 
Nyheder om aktiviteter i klyngen synliggøres via nyhedsbreve, hjemmeside og sociale medier. 

• Udvikling og projektledelse: Welfare Tech giver adgang til projekter og projektfinansiering samt 
sparring på kapitalrejsning til udviklingsprojekter, projektmodning, behovsafdækning, udførelse af 
afprøvning, regulatoriske krav og certificeringer. 

 
Welfare Tech er partner i større projektplatforme, der adresserer innovation af nye velfærdsløsninger og -
koncepter, som baner vejen for vækst i private virksomheder:   
 

• Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi: Forbinder virksomheder, 
videninstitutioner og sundhedsudbydere i aktiviteter, der understøtter virksomheders innovation, 
eksport og værdiskabelse. 

• Lyd & Sundhed: Etablering af en offentlig-privat platform, der fremmer innovation og evidens for, 
hvordan lyd kan bruges i sundhedsvæsenet. 

• Baltic Sea Region: Portefølje af fire projekter, der styrker internationalt samarbejde i Norden, 
Spanien og Tyskland.  

• Demantec: Dansk-tysk demenssamarbejde, der via tilpasning og videreudvikling af teknologier 
skaber bedre plejetilbud til demente. 

• Erhvervsrettet OPI – OPIguide.dk: Videreudvikling, udbredelse og vejledning i brug af værktøjer og 
metoder til offentlig-privat innovationssamarbejde. 

• Patient@home: Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt med 
fokus på teknologier og services, som bidrager til reducering af indlæggelser på hospitaler.  
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• Styrkelse og videreudvikling af det velfærdsteknologiske økosystem: Netværks- og 
klyngeaktiviteter, der skaber relationer, videndeling og partnerskaber med henblik på at 
understøtte udvikling, kommercialisering og implementering af velfærdsteknologi. 

• VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data: Etablering af innovationspartnerskaber, der skaber 
gennembrud for datadrevet forretningsudvikling inden for sundhed og velfærdsinnovation.  

• Velfærdsteknologisk Vækstløft: Identificering af og sparring til små- og mellemstore innovative 
virksomheder inden for sundheds- og velfærdsinnovation, som løftes til vækstvirksomheder. 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 

• Welfare Tech er finansieret via medlemskontingenter, Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
Syddansk Vækstforum, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Interreg Baltic Sea Region og 
Deutschland-Danmark samt Innovationsfonden. 

 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE  

• Welfare Tech indgår i konkrete samarbejdsprojekter med: Innovation Centre Denmark München, 
Eksportrådet, Healthcare DENMARK, South Denmark European Office, European Connected Health 
Alliance – ECHAlliance, Norway Healthtech (N),  Norwegian Smart Care Cluster (N), Oulu Health (FI), 
Fachhochshule Flensburg (DE), Gesundheitsregion Nord (DE), Diako (De), Unter dem Regenbogen 
(DE), Gesundheitswirtshaft Hannover (De),  Kent Surrey Sussex Academic Health Science Network 
(UK), Western England Academic Health Science Network (UK). 

 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Welfare Tech har ca. 200 betalende medlemmer.  
 
NØGLEORD  
Velfærdsteknologi, sundhedsteknologi, telemedicin, eHealth, mHealth, sundheds-apps, hospitalslogistik, 
intelligente hjælpemidler, offentlig – privat innovation (OPI), sundhed- og sygehus innovation, rehab 
innovation, social service innovation, sund aldring, Asisted Ambient Living (AAL). 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING  
En national klynge med medlemmer fra hele landet samt et stort internationalt fokus og medlemmer fra 
det øvrige Europa.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld 
 
KONTAKT  
Welfare Tech 
Forskerparken 10H 
DK-5230 Odense M 
Tlf. 3177 8078 
E-mail: info@welfaretech.dk 
 
Læs mere på: www.welfaretech.dk   

mailto:info@welfaretech.dk
http://www.welfaretech.dk/
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TRANSPORT 
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Fyns Maritime Klynge 
 
Fyns Maritime Klynge er et professionelt netværk for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og 
erhvervsfremmeaktører inden for det maritime erhverv på Fyn.  
 
I Fyns Maritime Klynge: 
 

• Faciliterer og opbygger vi samarbejder, som kan føre til nye forretningsområder og projekter 

• Matchmaker og forretningsudvikler vi klyngens virksomheder på kryds og tværs 

• Øger vi tilgangen af flere dygtige lærlinge til klyngens virksomheder 

• Markedsfører og synliggør vi den maritime industri på Fyn 
 
Vores arbejde bygger på strategisk markedsindsigt, som er baseret på løbende research, analyser og et 
kendskab til virksomhedernes forretningsmodeller og strategier. Den viden gør os i stand til at hjælpe 
klyngens virksomheder med at udvikle deres forretning og spotte samarbejdsmuligheder. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
I Fyns Maritime Klynge fokuserer vi på virksomhederne, og hvordan vi kan bidrage til vækst og 
forretningsudvikling til gavn for virksomhederne og samfundet. Klyngesekretariatets mål er at øge 
innovation og videndeling mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Klyngen har derfor følgende 
fokusområder:  
 
Forretningsudvikling 

• Matchmaking 

• Udvikling af forretnings- og samarbejdsmodeller 
 
Innovation 

• Videndeling og samarbejder omkring markedstendenser 

• Fundraising 

• Projektudvikling 

• Internationalisering 

• Samarbejdsprojekter mellem virksomheder og videns-institutioner 
 
Branding 

• Fælles profilering af fynske maritime kompetencer mod nationale og internationale virksomheder 
samt andre maritime netværk og klynger 

• Messedeltagelse 
 
Kompetenceudvikling 

• Lærlingeindsats, med fokus på at skaffe flere praktikpladser og lærlinge til den maritime branche 

• Samarbejder med industrien med genetablering og fastholdelse af relevante erhvervsuddannelser 
på Fyn 

• Samarbejder med Lindø Industripark om etablering af et uddannelsescenter 

• Udvikler og beskriver tidssvarende kurser og uddannelser, inden for digitalisering og automatik fx 
svejsning med kollaborativ robotter  

• Kurser og kompetenceudvikling for medlemmernes ansatte med udgangspunkt i ”Vækstrettet 
Kompetenceudvikling” 

• Maritim konference – fra EUD til Ph.d.    
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Maritim Start-Up Hub 

• Hjælp til innovative maritime iværksættere 

• Kontor og værkstedsfaciliteter i Svendborg 

• Sparring og hjælp til prototyper, forretningsmodeller, strategi, funding, finansiering m.m. 

• Et stærkt netværk af fagspecialister, samt 100+ maritime virksomheder på Fyn 
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Udvikling Fyn, SDU, SIMAC, Syddansk Erhvervsskole, Svendborg Erhvervsskole, MARCOD, 
Offshoreenergy.dk, Danske Maritime og 100+ klyngevirksomheder. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Det Syddanske EU-kontor 

DEDIKEREDE MEDLEMMER 
100+ dedikerede medlemmer herunder virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger. 
 
NØGLEORD  

• B2B samarbejde  

• Produktudvikling  

• Forretningsudvikling  

• Matchmaking  

• Maritim teknologi  

• Energieffektivisering af skibe  

• Offshore service  

• Underleverandører  

• Maritim rådgivning og service  

• Kompetenceudvikling  

• Lærlingeindsats   
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Primært Fyn, men medlemmer uden for Fyn er også velkomne. 

CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
 
Fyns Maritime Klynge 
Forskerparken 10 
5230 Odense M 
 
Læs mere på www.fynsmaritimeklynge.dk  
 
Lars Ahrendtsen 
Forretningschef, Fyns Maritime Klynge 
Tlf.:+45 2368 6911 
larsa@udviklingfyn.dk 
  

http://www.fynsmaritimeklynge.dk/
mailto:larsa@udviklingfyn.dk
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MARCOD – Maritimt Center for Optimering og Drift       
 

MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og 
mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge. MARCOD er en specialiseret maritim 
erhvervsfremmeaktør med indgående kendskab til den maritime branche og et omfattende netværk til 
maritime aktører i Danmark og Skandinavien. MARCOD er etableret ultimo 2010 og støttes i perioden 2016-
18 af Vækst-forum Nordjylland, Business Region North Denmark, nordjyske kommuner og havne, maritime 
netværk, medlemmer og diverse fonde. MARCOD er organiseret som en fond og har base i Frederikshavn 
med satellitkontor på Aalborg Havn. Centret har i alt ni ansatte og er sølvcertificeret i henhold til EU’s 
fælles klyngeinitiativ ECEI.  
 
MÅL  
Medvirke til at skabe vækst i den maritime branche:  

• Økonomisk vækst 

• Vækst i beskæftigelsen 

• Vækst i kompetenceniveauet 
 
YDELSER 

• Maritime netværk   

• Maritim sparring 

• Vidensdeling 

• Forskning  

• Kvalificeret arbejdskraft 

• Branding 
 

AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Serviceteam Skagen   
Maritime Network Frederikshavn  
Hanstholm Maritime Service Network  
Hirtshals Service Group 
Aalborg Maritime Network 
Maritime uddannelsesinstitutioner 
EMUC – Europas Maritime Udviklingscenter  
Fyns Maritime Klynge 
Nordsjællands Maritime Klynge 
Danske Maritime  
Danske Rederier 
Eksportforeningen 
Invest in Denmark 
Eksportrådet 
Maskinmestrenes Forening 
Danske Havne 
De Nordjyske Havne 
Diverse GTS’er  
Diverse universiteter 
Søfartsstyrelsen 
Diverse innovationsnetværk, f.eks. TØF, Offshoreenergy.dk mfl. 
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Skibsteknisk Selskab  
Green Ship of the Future 
Andre nordjyske klynger (Brains Business, Smartlog, House of Energy)  
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Svenskt Marinteknisk Forum 
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 
Høgskolen i Sørøst-Norge  
 
DEDIKEREDE MEDLEMMER 
Ca. 250 
 
NØGLEORD  
Grøn miljøteknologi, cleantech, maritim service- og udstyrsindustri, underleverandører, maritime 
uddannelsesinstitutioner, maritime virksomheder, havne, havnemiljøer, maritime erhvervsklynger, maritim 
produkt- & markedsudvikling, Vækstforum Region Nordjylland, optimering og drift, maritime 
markedstendenser 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Region Nordjylland 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Sølv 
 
KONTAKT 
Direktør Christine Lunde 
E-mail: clc@marcod.dk  
Tlf. 23320332 
 
Læs mere på: www.marcod.dk  
 

  

mailto:clc@marcod.dk
http://www.marcod.dk/
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Maritime Development Center og Transportens Innovationsnetværk 
 
Maritime Development Center (MDC) er den maritime klyngeorganisation for hele Det Blå Danmark - en 
netværksorganisation for alle maritime interessenter. Foreningen blev stiftet i 1999 og tæller i dag 169 
medlemmer, der repræsenterer hele den maritime klynge i Danmark. Som en klynge organisation samler vi 
myndigheder, uddannelsesinstitutioner og alle typer virksomheder inden for den maritime branche for at 
skabe dialog, nye forretningsmuligheder og innovation. Vores styrke er vores evne til at arbejde og 
samarbejde på tværs af hele branchen. Vi har tre hovedaktiviteter, som er: events/netværk, projekter, 
sekretariatsfunktioner. 
 
MDC har 9 faglige temaer med tilhørende styregrupper, som er følgende: Work Environment Forum, Port 
Forum, Maritime Law Forum, Maritime ICT & Digitalisation Forum, Maritime Communication Forum, 
International Network Forum, HSQE Forum, HR & Crew Management Forum, Environment Forum og Go 
LNG Danmark. De enkelte styregrupper mødes 2 – 3 gange årligt, hvor de diskuterer, hvad der rører sig i 
branchen og fastsætter MDCs kommende arrangementer ud fra mødernes konklusioner. Alle ansatte i 
MDCs medlemsvirksomheder kan gratis deltage i MDCs arrangementer, hvor de foruden at opnå ny viden 
også kan møde folk fra hele den maritime branche.  
 
TRANSPORTENS INNOVATIONSNETVÆRK 
Transportens Innovationsnetværk (TINV) er hele det danske logistik- og transporterhvervs nationale 
innovationsnetværk, der har til formål at styrke transportområdet gennem øget innovation. TINV støtter op 
omkring en generel effektivisering og grøn omstilling af logistik- og transportsektoren. Det gøres blandt 
andet ved at facilitere matchmaking, vidensdeling og projektudvikling blandt danske og internationale 
virksomheder, der er tilknyttet transporterhvervet. MDC er ansvarlig for TINV i tæt samarbejde med FORCE 
og Teknologisk Institut. Konsortiet består yderligere af de 4 universiteter: AAU, CBS, DTU og SDU. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
MDC koordinerer en lang række projekter, der sigter mod både at supportere vores medlemmer og hele 
Det Blå Danmark. Projekterne bygger på et tæt samarbejde mellem industrien, uddannelsesinstitutioner, 
forsknings- og udviklingsinstitutioner og maritime organisationer.  
 

• EfficienSea2 
Formålet er at hjælpe med at skabe og implementere innovative it-løsninger til sikrere og mere 
effektive operationer til søs, med hovedfokus på sikkerhed og navigation. Herunder har projektet 
lavet konkrete demonstrationsløsninger, herunder BalticWeb som er i funktion. Gennem et globalt 
samarbejde skaber projektet banebrydende innovation i den maritime udvikling af 
kommunikationsværktøjer som f.eks. ’The Maritime Connectivity Platform’ og løsninger inden for 
kommunikation.  

• EnviSuM 
Projektet studerer virkningerne af SECA reglerne. EnviSuM skaber værktøjer til de politiske 
beslutningstagere og myndigheder omkring, hvordan man implementerer reglerne samt 
anbefalinger til udviklingen af fremtidige miljøregler. Derudover vil der udvikles vejledninger til den 
maritime branche til at understøtte valg af løsninger til at overholde SECA. 

• Fremtidens Maritime Håndværker 
Fremtidens Maritime Håndværker (FMH) har formål at skabe større interesse for maritime 
erhvervsuddannelser i Region Hovedstadens maritime virksomheder. Målet er at øge udbuddet af 
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kvalificerede tekniske erhvervsuddannede til de maritime industrivirksomheder, herunder at skabe 
200 virksomhedspraktikpladser og 42 nye uddannelsesforløb på erhvervsskolerne. 

• GoLNG 
Go LNG Danmark er et netværk, der er etableret for at forbinde og fremme bæredygtig vækst i 
danske virksomheder, der tilbyder og anvender LNG-ydelser, viden og teknologi. Sammen vil vi 
arbejde for at styrke udviklingen af LNG forretningsmuligheder i Danmark, Østersøområdet og i 
andre internationale markeder. 

• Mixed Reality in Maritime Operations 
Baseret på finansiering fra Den Danske Maritime Fond udvikler Danish Virtual Reality-
udviklingshuset Virsabi og MDC brugsmateriale og prototyper til anvendelse af Virtual Reality 
ombord på skibe. Dette skal fungere som hjælp til maskinrumsovervågning, revision af udstyr, 
fortrolighed og trinvise manualer inden for en HUD interface. 

 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
Maritime brancheforeninger og fagforeninger, lokale klynge organisationer, det europæiske netværk for 
maritime klynger (ENMC), universiteter og maritimt relaterede uddannelsesinstitutioner, vækst- og 
iværksætter miljøer, andre maritime og transportrelaterede foreninger og organisationer, GTS-
institutioner. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
Hamburg Logistics Initiative, det største logistiknetværk i Tyskland 
North Atlantic Maritime Clusters Association 
FinPro 
ENMC, European Network of Maritime Clusters 
Innovation Centre Denmark Seoul 
 
ANTAL DEDIKEREDE MEDLEMMER 
261 
 
NØGLEORD  
Digitalisering, LNG, miljørigtig skibsfart, maritime kompetencer, logistik, klyngedannelse, shipping, 
transport 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Danmark  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Guld 
 
KONTAKT 
Maritime Development Center 
Amaliegade 33B 2. sal 
1256 København K 
Tlf: +45 3333 7488 
E-mail: info@mdc.center 
CVR: 21415332 
  

mailto:info@mdc.center
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Smartlog 
 
SmartLog er Danmarks førende klynge inden for smarte og intelligente logistikløsninger – et forum for 
vidensdeling og vidensudveksling mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Formålet er at etablere et 
erfa-netværk, hvor de nordjyske kompetencer inden for logistikløsninger i sin bredeste forstand synliggøres 
og videreudvikles med det mål at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.  
 
SmartLog klyngen arbejder med to målgrupper henholdsvis private virksomheder, hvor logistik indgår som 
en væsentlig parameter, herunder produktionsvirksomheder, logistikvirksomheder, 
distributionsvirksomheder, lagerhoteller, handelsvirksomheder samt vidensinstititutioner og leverandører 
af logistikløsninger. Og henholdsvis godstransportører, hvis opgave er at fragte godset mellem 
virksomhederne til vands, til lands og i luften.  
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
 

• Konkurrencefordele og kompetenceløft via den nyeste faglige viden 
SmartLog er den direkte adgang til en øget konkurrenceevne og en forbedret bundlinje gennem et 
netværk af førende virksomheder og den nyeste faglige viden inden for transport og logistik. 
 

• Vertikale fokusgrupper  
I SmartLog’s fokusgrupper kan medlemsvirksomhederne gå i dybden med lige netop det område, 
der interesserer dem. Gennem tematiseret sparring og erfaringsudveksling får den enkelte 
virksomhed adgang til innovative løsninger samt sparring og inspiration til vækst. 
 

• Løsningsorienterede erfa-grupper 
Her samles medlemmerne omkring en virksomheds logistiske udfordringer med det formål at 
bringe alle erfaringer i spil til at finde den mest optimale løsning. Når løsningen er fundet, går 
gruppen i opløsning, og en ny nedsættes omkring nye løsninger. 

 

• Arrangementer som inspirerer 
SmartLog afholder årligt Logistikkens Dag og en række andre tematiserede halvdagsseminarer, som 
giver deltagerne inspiration, konkrete værktøjer og indsigt i de nyeste trends og aktuelle emner.  

 

• Projektsamarbejde og co-creation 
SmartLog er virksomhedens genvej til nye samarbejdspartnere og nye muligheder for 
forretningsudvikling inden for transport og logistik – både regionalt, nationalt og internationalt. 
SmartLog faciliterer samarbejdsmuligheder, matchmaking og co-creation mellem netværkets 
medlemmer og andre nøgle aktører.  

 

• Virksomhedsbesøg  
SmartLog er et netværk, hvor virksomhederne er i fokus. Derfor besøger SmartLog løbende dets 
medlemsvirksomheder for at sikre, at SmartLog’s medlemstilbud altid afspejler de udfordringer og 
ønsker, som medlemmerne har. 
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AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
SmartLog samarbejdspartnere er private og offentlige aktører i Nordjylland. Bag SmartLog står blandt andre 
CELOG v. Aalborg Universitet, Center for Logistik og Samarbejde (CLS), Aalborg Havn Logistik A/S, 
BusinessAalborg, Business Region North Denmark og VækstForum Nordjylland. 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
NordDanmarks EU-kontor  
 
ANTAL DEDIKEREDE MEDLEMMER 
SmartLog indførte i 2016 medlemskontingent og har medio 2017 55 betalende medlemmer.  
 
NØGLEORD  
Logistik, transport, innovation, lageroptimering, produktion, logistikløsninger, procesinnovation, IT, 
kompetenceløft, produktionslogistik, LEAN, ERP, WMS, supply chain, automatlagere, materialeflow, 
lagerstyring, automation, track & trace, visibility, stegkoder, terminaludstyr, håndskannere, 
erhvervsudvikling. 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
SmartLog er forankret i Nordjylland, men samarbejder med relevante aktører på nationalt og internationalt 
plan.  
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Projektleder 
Henrik Lykke Straarup 
Telefon: +45 25 20 08 16 
E-mail: hest@aalborg.dk 
 
Læs mere på www.smartlog.nu 
  

mailto:hest@aalborg.dk
http://www.smartlog.nu/
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UAS Denmark 
 
UAS Denmark (UAS = Unmanned Aircraft Systems) fungerer som internationalt drone-testcenter og 
klynge/netværk for den danske droneindustri med base i Hans Christian Andersen Airport i Odense. 
 
Målet for netværket har siden etableringen i 2013 været at skabe de bedst mulige rammebetingelser for 
branchen samt sikre vækst og udvikling via et samarbejde mellem erhvervsliv, forskning og myndigheder. 
 
I dag har UAS Denmark netværket 150 medlemmer og repræsenterer hele værdikæden: Universiteter, 
GTS’er, udviklere, producenter, serviceleverandører og slutbrugere som f.eks. Geodatastyrelsen og 
Beredskabsstyrelsen. Medlemsskaren udgøres primært af danske aktører, men tæller også enkelte, store 
internationale droneproducenter, som ønsker at være en del af den danske udvikling (fx SAAB og Textron 
Systems).  
 
UAS Denmark bygger på et tredelt-samarbejde mellem Odense Kommune, Hans Christian Andersen Airport 
og Syddansk Universitet. Aktiviteterne er i stort omfang kontingentfinansierede og inkluderer: 
netværksaktiviteter, konferencer, formidling og deltagelse i projekter, produktion af branchespecifikke 
artikler/nyheder og aktiviteter, der støtter internationalisering, innovation og vidensdeling (workshops og 
temadage m.v.). 
 
Ovennævnte aktiviteter koordineres med et advisory board bestående af repræsentanter fra: DTU-Space, 
Sky-Watch, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Glaucus, Danish Aviation Systems og Scandinavian 
Avionics. 
 
Yderligere har UAS Denmark fra varetaget branchens interesser ved at indgå i dialog med relevante aktører 
og myndigheder om udviklingen af den danske lovgivning samt arbejdet aktivt på at skabe et fælles 
nationalt fokus.  
 
Sidstnævnte arbejde bar i efteråret 2016 frugt, da Danmarks første nationale dronestrategi landede 
sammen med en bevilling på 30 mio. kroner (øremærket til forskningsinfrastruktur) og indeholdt 
ambitioner om: At styrke forsknings- og udviklingsindsatsen for droneteknologi, etableringen af 
internationale attraktive testfaciliteter, fremme det offentliges dronebrug, styrkelse af 
uddannelsesaktiviteter, deltagelse i det internationale standardiseringsarbejde samt et ønske om at højne 
internationaliseringsgraden i hhv. forskning og erhvervet. 
 
Dronebranchen spås i disse år en stor fremtid, og ifølge en Oxford Research rapport (Droner – en ny 
vækstbranche? April 2015) kan Danmark skabe 15.000 nye jobs inden for udvikling og produktion af 
droneteknologi frem mod 2050, hvis de rette rammebetingelser sikres. 
 
Den nationale strategi er et vigtigt afsæt til, at Danmark bliver et internationalt foregangsland i 
dronebranchen, og UAS Denmark vil arbejde for at realisere det potentiale, erhvervet er spået. 
 
PROJEKTER/AKTIVITETER 
Netværkets aktiviteter omfatter bl.a.: 
 

• Løbende netværksarrangementer med fokus på anvendelsesområder 

• 1-2 årlige internationale B2B-events  

• Online networking og adgang til online vidensbank 

• Videnformidling til medlemmer om markedet og internationale forhold 
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• Profilering af medlemmer, deres aktiviteter og dronebranchen generelt på konferencer, messer 
m.v. i DK og udlandet 

• Projektudvikling og matchmaking af medlemmer i forhold til projekter nationalt og internationalt 

• Formidling af samarbejde mellem forskning og erhverv 
 
AKTØRER/SAMARBEJDSPARTNERE 
UAS Denmark samarbejder med en lang række aktører, både i og uden for medlemskredsen. 
Samarbejdspartnerne relaterer sig til både teknologien (fx Ingeniørforeningen (IDA), CenSec eller 
RoboCluster), på anvendelsessiden (fx forsvaret). 
 
INTERNATIONALE SAMARBEJDSPARTNERE 
UAS Denmark har relationer til søsterorganisationer, virksomheder, medier, luftfarts- og dronerelaterede 
relaterede organisationer primært i Europa og Nordamerika. Vi er fx medlemmer af UVS International og 
AUVSI og følger derigennem den internationale scene på vegne af medlemmerne. 
 
ANTAL TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER  
UAS har 150 dedikerede medlemmer, hvoraf 137 er private virksomheder.  
 
NØGLEORD  
Droner, UAS (Unmanned Aircraft System), UAV (Unmanned Aerial Vehicle), RPAS (Remotely Piloted Aircraft 
System). 
 
GEOGRAFISK AFGRÆNSNING 
Danmark (med udenlandske associerede medlemsvirksomheder). 
 
CERTIFICERING – EUROPEAN CLUSTER EXCELLENCE INITIATIVE 
Bronze 
 
KONTAKT 
Netværkskoordinator Ole G. Andersen 
E-mail: ogand@uasdenmark.dk 
Tlf. 30 71 34 64 
 

mailto:ogand@uasdenmark.dk

