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HVAD ER EN KLYNGE?
En klynge er en gruppe af virksomheder med
et erhvervs- og/eller teknologifællesskab,
som arbejder med andre virksomheder,
offentlige organisationer, videninstitutioner,
brancheorganisationer, finansielle aktører
m.fl. om at skabe udvikling og innovation og
for at accelerere vækst og værdiskabelse.
Samarbejdet er endvidere motiveret af, at det
giver konkurrencemæssige fordele, som den
enkelte virksomhed ikke kan opnå alene.
En klynge repræsenterer en lokal, regional
eller national styrkeposition med et globalt
markedspotentiale. Typisk har en klynge et
lokalt eller regionalt afsæt og bliver over tid
aktiv både på nationalt og internationalt plan.
Den geografiske koncentration af økosystemets
aktører kan beskrives som klyngens epicenter.
En klynge kan have stor betydning for
udviklingen af det omkringliggende økosystem.
Aktørerne i klyngen etablerer i fællesskab
et klyngesekretariat, som varetager
administration og strategiarbejde samt de
aktiviteter og services, som klyngens aktører
efterspørger.
”Klynge” benyttes her om den helhed, som
aktørerne i økosystemet og sekretariatet udgør.

• Klynger er fremtidens måde at organisere videnssamfundet
på. Fremtidens muligheder og udfordringer kalder på nye
samarbejds- og forretningsmodeller
• Klynger er et centralt virkemiddel i det samlede danske
innovations- og erhvervsfremmesystem og bidrager til at løse
samfundsmæssige udfordringer
• Klynger er politisk neutrale og faciliterende
samarbejdsplatforme, hvor der er en aktiv deltagelse af både
virksomheder, videninstitutioner, brancheorganisationer,
offentlige og finansielle aktører samt andre såvel i Danmark
som i udlandet
• Klynger udspringer af lokale, regionale eller nationale
erhvervsmæssige- og/eller teknologimæssige styrkepositioner
med et globalt markedspotentiale
• Klynger skaber innovation, udvikling og værdi for en
erhvervsgruppe inden for et erhvervs- eller teknologiområde
– klynger repræsenterer innovationskraften
• Klynger adresserer muligheder og udfordringer, som fx én
virksomhed, én kommune, én brancheorganisation eller ét
universitet ikke kan løse alene
• Klynger arbejder med videnbaseret vækst i virksomheder
via videnformidling, videndeling og videnbrobygning,
matchmaking, innovationsprojekter, forprojekter, feasibility
studies, internationalisering, kompetenceudvikling og
iværksætteri
• Klynger fungerer som en omstillings- og innovationsmotor,
hvor virksomhedernes produktion omstilles til ny teknologi,
og der sikres bæredygtige løsninger
• Klynger bygger globale alliancer til klynger og videnmiljøer
uden for landets grænser
• Klynger arbejder faktabaseret, og deres resultater
dokumenteres i performanceregnskaber og impact-analyser
• Klynger er med til at sikre, at det nye innovations- og
erhvervsfremmesystem har sammenhæng uden overlap og en
klar arbejdsdeling mellem alle aktører, så virksomhederne og
aktørerne oplever et mere overskueligt og fokuseret system
• Klynger arbejder professionelt med excellent ledelse af
organisationen. God klyngeledelse giver merværdi. Derfor er
klynger certificeret efter ECEI – European Cluster Excellence
Initiative

