Entreprise Europe Network –
virksomheder over hele verden.
Gennem snart 2 år har Entreprise
Europe Network været en del af REG
LAB. Men hvad laver vi? Har det nogen
effekt? Og hvordan har EEN hjulpet
nogle af REG LABs medlemmer?
Entreprise Europe Network – eller EEN i
daglig tale - er verdens største netværk af
sin art med knap 600 organisationer, der
lokalt er forankret i 50 lande. EEN er EUkommissionens tilbud om information og
rådgivning for små og mellemstore
virksomheder.
REG LAB gik ind i opgaven med EEN for,
at
styrke
innovationsnetværkenes
internationalisering. I forvejen driver
REG LAB initiativet Netmatch for de 22
danske innovationsnetværk, der bygger
bro mellem virksomheder og videnleverandører.
En
vigtig
del
af
innovationsnetværkenes arbejde er, at
styrke internationaliseringen af deres
medlemmer.
EENs tilbud til virksomheder
EEN er specialiseret i at formidle kontakt
mellem virksomheder på tværs af
grænser.
Typisk
hjælper
EEN
virksomheder med:


At etablere sig på nye markeder via
direkte samarbejde med udenlandske
virksomheder.



At etablere teknologisk samarbejde
på tværs af grænser, herunder udbud
og efterspørgsel af ny teknologi.



adgang

til

At
etablere
projektsamarbejde,
herunder projekter med støtte fra EU
eller andre.

Derudover har Enterprise Europe
Network
løbende
aktiviteter
og
arrangementer, som har fokus på at give
virksomheder ny viden og inspiration,
indsigt i internationale muligheder samt
at skabe kontakt til udenlandske
samarbejdspartnere.
Det danske konsortium
I Danmark består netværket af seks
organisationer:
Agro
Business
Park
(konsortieleder), NordDanmarks EU kontor,
AluCluster, Næstved-Egnens Udviklingsselskab
A/S, REG LAB (Netmatch) samt Erhvervsrådet
Herning & Ikast-Brande. I Danmark er der i alt
syv kontorer fordelt over hele landet.
Hvis du vil vide mere om Enterprise Europe
Networks aktiviteter, kan du gå ind på
hjemmesiden www.enterprise-europe.dk.
Du er også velkommen til at kontakte Susanne
Baden Jørgensen eller Kaspar Nielsen. Find dem
på www.reglab.dk eller på www.netmatch.nu.

EEN i REG LAB – best practise
EEN-netværket har været i gang i nogle
år, men – trods den store udbredelse stadig ikke særlig kendt. Men det kan
ændre sig fremover. EU-Kommissionen
er meget tilfreds med de foreløbige
resultater
og
har
besluttet
at
programmet skal fortsætte. Og Danmark
er duksene i klassen.
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REG LABs EEN-kontor har vagt særlig
opsigt, fordi vi anvender en ny model,
hvor kontoret er dedikeret til at
understøtte klyngers internationalisering. REG LABs EEN kontor hjælper de
danske innovationsnetværk og klynger
med forskellige typer af opgaver:


Rådgivning om muligheder
internationalisering.



Sparring i forbindelse med deltagelse
på eksportfremstød og messedeltagelse.



Deltagelse i internationale aktiviteter.

for

Offshore Center Denmarks direktør Peter
Blach siger: "Hele tilrettelæggelsen og
gennemførelse af erhvervsfremstødet
kunne vi ikke have gjort uden at trække på
REG LAB-Entreprise Europe Network. EEN
åbnede de rigtige døre i Norge, hvilket
ville have været rigtigt vanskeligt for
virksomhederne selv”.
”Fremstødet blev indledt med et seminar,
hvor bl.a. DONG, Mærsk, Statoil og Achilles
introducerede det norske marked og
videregav deres erfaringer. Desuden
besøgte vi det globalt førende oliefirma
ConocoPhilips som gav unik indsigt i,
hvordan de samarbejder med underleverandører inden for branchen.”

Og erfaringerne er rigtige gode. Derfor er
Vinnova meget interesseret i at kopiere
modellen i Sverige. I april kommer Invest
Northern Ireland på besøg for, at høre
mere om de danske erfaringer. Endelig
bidrager REG LAB nu med erfaringerne i
en tværeuropæisk arbejdsgruppe i EEN.
Offshore Center Denmark til Norge
I foråret 2011 besøgte Offshore Center
Danmark sammen med 15 leverandører
fra olie- gasindustrien og havvindmølleindustrien udvalgte norske offshoreselskaber for, at øge samarbejdet mellem
de to lande. Den norske offshoresektor
er i vækst og der er et stort behov for nye
leverandører, som kan leve op til de
norske krav om kvalitet.

Deltagerne på besøg på olietræningsplatform

Og turen bød også på unik teknisk indsigt
i den norske olie branche: ”Et andet
højdepunkt
var
besøget
på olietræningsplatformen - videninstitutet IRIS
– der gav særlig teknisk indsigt i den
norske olie branche. Og vi fik også
udbygget vores norske kontakter, som
virksomhederne arbejder videre med nu.
Et dansk firma har allerede etableret et
norsk salgskontor."
Og Peter Blach fortsætter:

Deltagerne på erhvervsfremstødet ved besøget
på ConocoPhilips

"Vi vil gerne til Norge igen. Ligesom sidst
forventer vi at trække vi på Entreprise
Europe Network og at sparre med det
danske kontor om, hvordan vi kan udvikle
de internationale aktiviteter fremover. Vi
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er i gang med at afklare en kommende
satsning".
EEN og fremtiden
Fremtiden for EEN tegner også lys.
Netværket bliver nemlig en del af COSME
- EU’s store satsning for små og
mellemstore
virksomheders
konkurrenceevne frem mod 2020 – og
får en rolle i EU's nye rammeprogram
”Horizon 2020”.

Desuden
vil
EU
Kommissionen
organisere fire store matchmaking
events uden for Europa, hvor små og
mellemstore virksomheder kan indgå i
matchmaking events inden for særlige
faglige områder. Her vil REG LABs EEN
kontor bidrage med markedsføring for at
sikre dansk virksomhedsdeltagelse.

EEN indgår også i flere andre tiltag som
fx European Cluster Collaboration
Platform, som er en online platform med
information om klynger. Her har REG
LABs EEN kontor allerede været i gang
med
at
registrere
de
danske
innovationsnetværk og klynger, så det
bliver lettere for udenlandske netværk
og klynger at finde relevante danske
partnere.
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