
 
 

1 

 

Cluster Excellence Denmark –  
supportfunktion for danske klynger og netværk 
 
Toprække 

  Danske klynger og netværk hjælper over 
14.000 virksomheder med at blive mere 
innovative, så virksomhederne kan skabe 
mere vækst og flere arbejdspladser. Det gør 
de rigtig godt. Eksempelvis viser analyser, at 
små og mellemstore virksomheder bliver 3,6 
pct. mere produktive ved at deltage i klynger 
og netværk. Fire gange så mange små og 
mellemstore virksomheder bliver innovative, 
når de deltager i klynge- og netværks-
aktiviteter sammenlignet med virksomheder, 
der ikke er med i klyngesamarbejder. 
 
For at lykkes med den opgave, skal klynge-
organisationer hjælpe deres medlemmer med 
komplicerede opgaver, som fx facilitering af 
komplicerede samarbejdsprojekter. Her 
deltog næsten 3.000 virksomheder i et 
samarbejdsprojekt sidste år i regi af en 
klynge. Da langt de fleste klynge-
organisationer er forholdsvis små og har 
beskedne ressourcer til erfaringsudveksling, 
kompetenceudvikling, markedsføring og 
internationalisering har de behov for support.  
 
Hidtil har klynger og netværk kunnet trække 
på forskellige leverandører og support-
funktioner, som har tilbudt forskellige former 
for services, fx kompetenceudvikling, 
videndeling og internationalisering.  
 
Ny supportfunktion for klynger og netværk 
I foråret 2013 blev en samlet strategi for 
danske klynger og netværk lanceret (se 
boksen). En vigtig del af denne strategi er 

etableringen af en samlet supportfunktion for 
alle væsentlige klynger og netværk i 
Danmark.  
 

 
 
Samlet set er ambitionen med den nye 
supportfunktion at give danske klynger og 

DEN DANSKE KLYNGESTRATEGI 
 
I et samarbejde mellem otte ministerier, 
seks regionale vækstfora og KL blev der i 
2013 søsat en samlet strategi for klynger 
og netværk. Målet med strategien er at 
bygge videre på hidtidige indsatser og 
fremadrettet sikre en samlet og styrket 
indsats på tværs af kommuner, regioner 
og ministerier.  
 
Der er tre centrale indsatsområder:  
 
• Etablering af et Klyngeforum med 

aktørerne bag strategien for at styrke 
samarbejdet.  

 
• Professionalisering og kompetence-

udvikling af klyngeorganisationer 
gennem målrettet support gennem 
Cluster Excellence Denmark.  

 
Styrkelse af det internationale arbejde 
bl.a. gennem årlige matchmaking-events 
for europæiske klynger. 
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netværk de bedste muligheder for at skabe 
mere værdi for virksomheder, flere og bedre 
produkter og services, mere eksport, flere 
jobs og mere konkurrencedygtige produkter.  
 
Det årlige performanceregnskab for klynger 
og netværk viser, at lige over 1.400 
virksomheder sidste år fik udviklet nye 
produkter, ydelser eller processer i regi af en 
klynge eller et netværk. 
 
Cluster Excellence Denmark 
 
Det er de seks regioner og Styrelsen for 
Forskning og Innovation, som står bag 
Cluster Excellence Denmark med finansiering 
af de centrale aktiviteter. Alle aktiviteter 
koordineres i tæt dialog og samarbejde – og 
de afstemmes med løbende behov og ønsker 
fra klynger og netværk.  
 
Den nye supportfunktion – Cluster Excellence 
Denmark – er startet op 1. oktober 2014 og 
bygger videre på de mange erfaringer om 
klyngesupport og klyngeudvikling, som over 
de sidste 10 år er udviklet i såvel Danmark 
som i udlandet.  
 
Cluster Excellence Denmark er en ny, 
uafhængig og til formålet etableret 
organisation. Det er en matrix organisation, 
som trækker på folk med specifikke 
kompetencer til at håndtere de opgaver, som 
ligger i opdraget.  
 
I det daglige består Cluster Excellence 
Denmark af et fast team af otte 
medarbejdere, som bistår klynger og netværk 
med at styre indsatsen. Efter behov vil såvel 
danske som udenlandske eksperter blive 
tilknyttet på konkrete opgaver.  
Cluster Excellence Denmark skal særligt 
prioritere aktiviteter, der kan styrke 

kompetenceudvikling, professionalisering og 
internationalisering i danske klynger og 
netværk. 
 
 

 
 
For at styrke klyngernes professionalisering 
har Cluster Excellence Denmark netop 
afholdt workshop om CRM for at drøfte 
forskellige systemers muligheder for at lette 
klyngernes registrering og dialog med 

HOVEDAKTIVITETER 
 
• Daglig og løbende sparring efter 

klyngernes specifikke behov  
 
• Workshops for klynger og netværk  
 
• Regionale workshops i tæt dialog 

med regionerne og i samarbejde med 
lokale og regionale 
erhvervsfremmeaktører.  

 
• Årlig Innovations Camp for alle 

klynger og netværk.  
 
• Rådgive om bronze, sølv og guld 

certificering efter ECEI-standard. 
 
• Afholdelse af Master Class med brug 

af internationale kapaciteter.  
 
• Udvikle værktøjer til 

internationalisering og bistå klynger i 
deres internationaliseringsarbejde. 

 
• Samarbejde med udenlandske 

supportfunktioner.  
 
• Supportere i ansøgningsfasen til EU 

ansøgninger.  
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medlemmerne. På baggrund af workshoppen 
er Cluster Excellence Denmark nu i dialog 
med udbydere af Podio om at tilbyde 
systemet samt oplæring til de klynger og 
netværk, som ønsker at bruge dette system 
til at professionalisere interaktionen med 
deres medlemmer. 
 
Som sin første store internationale aktivitet 
har Cluster Excellence Denmark afholdt en 
stor international matchmakingkonference i 
Berlin i samarbejde med BSR (samarbejde 
omkring det baltiske område), Nordisk 
Ministerråd, Enterprise Europe Network og 
det tyske Ministerium for Erhverv og Energi 
samt Go-Cluster (pendant til Cluster 
Excellence Denmark) fra Tyskland.  
 

 
Matchmaking på konferencen i Berlin – der blev holdt 
465 møder mellem klyngerne  
 
Her deltog næsten 300 repræsentationer fra 
over 150 klyngeorganisationer fra omkring 25 
lande i Europa. 
Flere klynger og netværk er allerede i gang 
med at bygge videre på deres kontakter, og 
Cluster Excellence Denmark hjælper dem på 
vej. Målet er bl.a. at få flere danske klynger 
og netværk med i en kommende ansøgning til 
Horizon 2020 i foråret 2015.  

 
Lær danske klynger og netværk at kende her. 

 
Læs mere om, hvordan innovationsnetværk 
performede i 2013 her. 
 
Læs mere om, hvordan Cluster Excellence 
Denmark - sammen med Enterprise Europe 
Network - kan hjælpe klynger og netværk til 
mere internationalisering her. 
 
merete@reglab.dk 
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