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KLYNGESTRATEGI,
BENCHMARK OG
GULD KLYNGER
Danmark har for første gang fået en national klyngestrategi, som
alle regioner og relevante ministerier står bag. Internationalt er der
tegn på en mere strømlinet tilgang til klynger; Mere end 400 klynger er blevet benchmarket gennem en fælles systematik. Og EU
står bag udrulningen af et certificeringsystem for Cluster Management Excellence. Certificeringen, benchmarkingsystematikken og
Danmarks ny klyngestrategi hænger sammen.
•

HVAD BETYDER DETTE FOR REG LABS MEDLEMMER?

•

HVORDAN SKAL VI TAGE BESTIK AF OG HANDLE PÅ DE
NYE RAMMER OG REDSKABER?

•

HVEM ER DET RELEVANT FOR OG HVEM ER DET
LIGEGYLDIGT FOR?

•

HVAD ER FAKTA OG HVAD ER MYTER?

På dette REG LAB symposium har du mulighed for at møde de
centrale personer, som står bag den nationale klyngestrategi, EUs
benchmarking og Gold Label certificering. Og du kan møde dem,
der har praktisk erfaring med at implementere redskaberne. Og du
kan naturligvis møde Danmarks første guldklynger. Kom og lær hvad
der er op og ned på det hele og hvad du kan bruge det til.

STED OG TID
Dansk Arkitekturcenter
Gammel Dok
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TILMELDING PÅ WWW.REGLAB.DK
Tilmelding er gratis og forbeholdt REG LABs
medlemmer. Ved udeblivelse uden afbud vil
du blive kontaktet af en vred medarbejder.

PROGRAM
DU KAN BL.A. MØDES OG DISKUTERE MED:
Thomas Lämmer-Gamp, Director of European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) .
ESCA har udviklet en metode til benchmarking af klynger som er bredt anerkendt i Europa
og af EU. Mere end 400 klyngeorganisationer er blevet benchmarket. ESCA er leder af det
EU-initierede European Clusters Excellence Initiative (ECEI) og ESCA experter i alle involverede
lande bidrager til udviklingen af redskaber som understøtter udvikling af excellente klynger.
Peter Blach, direktør Offshore Energy.dk der som den første danske – og en af de første i
Europa – har modtaget ECEI Cluster Management Excellen Gold Label. Offshore Energy.dk
er et nationalt innovationsnetværk og videncenter for offshoreindustrien – det vil sige for olieog gasindvinding, havvindmøller samt bølgeenergi. OCD er finansieret af både medlemskontingenter og offentlige midler. I 2012 administrerer centeret en projektportefølje på 125
millioner kroner. Der er 15 medarbejdere og godt 250 medlemsvirksomheder fordelt over hele
landet. Peter er 52 år og uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. På hans cv
står blandt andet vicedirektør i ingeniørvirksomheden LICenergy, vicedirektør i den internationale
ingeniørvirksomhed ABB og administrerende direktør i elektronikkoncernen Schneider Electric.
Thomas Alslev Christensen, kontorchef i Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Thomas er
arkitekten bag den netop offentliggjorte nationale klyngestrategi hvor alle regioner og relevante
ministerier sammen har udarbejdet og vedtaget strategien. Thomas er ansvarlig for innovationspolitikken i Danmark og er bl.a. medforfatter til ”Let’s make a perfect cluster policy and cluster
programme: Smart recommendations for policy makers”
Betina Simonsen, direktør for Innovationsnetværk Livsstil, bolig og beklædning som har til
formål at fremme vækst og innovation indenfor livstilsbranchen henholdsvist for bolig og beklædning. Innovationsnetværket har som den anden danske – og en af de første i Europa –
har modtaget ECEI Cluster Management Excellence Gold Label. Betina har arbejdet 15 år i
udlandet, henholdsvis i USA, Japan og England i danske og udenlandske internationale
koncerner. Efterfølgende har hun arbejdet som uddannelseschef i TEKO, med ansvar for
opstart af de internationale uddannelser inden for designteknologi og industriel design.

HOVEDPUNKTER I PROGRAMMET ER:
MØD DANMARKS FØRSTE GULDKLYNGER
Hvorfor? Hvordan? Og hvad har det betydet?
DANMARKS FØRSTE NATIONALE KLYNGESTRATEGI
Hvorfor? Hvad handler den om? Og hvordan udmøntes strategien?
BRONZE, GULD OG CLUSTER EXCELLENCE
Erfaringer med certificering og udvikling af klynger fra hele verden.
Symposiet bliver en blanding af korte oplæg og masser af mulighed for debat.
Vi slutter med frokost.
Og fri adgang til udstillingen i DAC.

