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Klyngeprogrammets formål og tilbud

Formål
Utløse og forsterke samarbeidsbaserte
utviklingsaktiviteter i klyngene,
for å øke klyngenes dynamikk og
attraktivitet og den enkelte bedrifts
innovasjonsevne og konkurransekraft
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Gründere

Universitet,
høyskoler og
forskningsinstitusjoner

Styresmakter
og virkemiddelapparat
MIT reap stakeholder model

Risiko kapital

Etablerte bedrifter

HVA SKAL KLYNGEPROSJEKTENE OPPNÅ?

Forsterket samhandling
Økt innovasjon og nyskaping
Bedre tilgang på relevant kompetanse
Økt synlighet og attraktivitet
Sterkere global orientering
Fornyelse av verdikjeden, teknologien,
markedet
 Økt verdiskaping og konkurransekraft

OVERSIKT OVER PROGRAMMET
Arena

NCE

GCE

Målgruppe

Klynger i en tidlig fase

Modne klynger med
nasjonal posisjon

Modne klynger med
global posisjon

Støtteperiode

3-5 år

5-10 år

Inntil 10 år

Årlig støtte

NOK 1,5-3 mill

NOK 4-6 mill

NOK 8-10 mill

Antall

20

10

4-5

Utvelgelse

Årlig åpen konkurranse – Klare kriterier – Ekstern evaluering

KLYNGEPROGRAMMETS STØTTE

Finansiering
Rådgivning
Kompetanseutvikling
Nettverksbygging
Profilering
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INNSATSOMRÅDER I KLYNGEPROGRAMMET

Økt verdiskaping og konkurransekraft

Strategisk
posisjonering

Innovasjonssamarbeid
Kunnskapskoplinger

Klynge-til-klynge

Klyngeutvikling

BASIS KLYNGESTØTTE –ORDNINGER SOM
FORSTERKER/UTLØSER STRATEGISKE AKTIVITETER

Innovasjonsrammen

BIA Nettverk

INTPART

Klyngene som
omstillingsmotor

Katapult

Innovation Express

Horizon 2020

9

15.06.2018

Bedriftsnettverk

ARENA

1. Arena Innovasjon Torskefisk
2. ACT Arctic Cluster Team
3. Arena Olje og Gassklyngen Helgeland
4. Arena Skog - Skognæringa i Trøndelag
5. Tequity Cluster
6. Legasea
7. Norwegian Rooms
8. Human Innovation
9. Finance Innovation
10. Norwegian Smart Care Cluster
11. Arena Smart City
12. Norwegian Tunnel Safety Cluster
13. Norwegian Fashion Hub
14. Oslo Ed Tech Cluster
15. Arena Oslo – Smart Event City
16. Solenergiklyngen

NCE
1.
2.
3.
4.
5.

NCE Aquaculture
NCE AquaTech Cluster
NCE iKuben
NCE Tourism – Fjord Norway
NCE Seafood Innovation
Cluster
6. NCE Media
7. NCE Maritime Cleantech
8. NCE Eyde
9. NCE Micro.and
Nanotechnology
10. NCE Systems Engineering
11. NCE New Energy
12. NCE Oslo Cancer Cluster
13. NCE Norway Health Tech
14. NCE Raufoss
15. NCE Smart Energy Markets

Klynger i grått har ikke lenger
basisfinansiering fra
klyngeprogrammet

GCE

HVA OPPNÅDDE KLYNGENE I 2017?

Tall rapportert for 2017

Klyngebedriftene: Høyere vekst i omsetning (5,4 %), antall
ansatte (1,3 %) og verdiskaping (3 %) – ikke signifikante

390
Nye innovasjons
prosjekter

278
Nye internasjonale
prosjekter

390
Nye kompetanse/utdannings prosj.

105
Nye klynge-tilklyngetiltak

Felles utviklingsprosjekter

2301

Hver bedrift: 11 nye samarbeidsrelasjoner

252

FoU/utviklingsaktører

32 klyngeprosjekter

164 mill. kr til utvikling av klynger
13
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26,5 mill. kr til utvikling og
drift av programmet

3.
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3 eiere av programmet

FORSKNINGSRÅDET ER MEDEIER AV NORWEGIAN INNOVATION CLUSTERS

• Hvorfor medeierskap?
• Mobilisere til mer forskningsbasert innovasjon
• Være tilstede på møteplassene
• Inngang for Forskningsrådets regionale kontorer til regionalt
næringsliv
• Bedre koordinert virkemiddelapparat
•

Samlet innsats

Fra forskning til faktura

TIL STEDE OVER HELE LANDET - 13 REGIONKONTORER

Finnmark:
Jan S. Dølør

Troms:
Elisabeth B.
Bakkelund

Nordland:
Bjørn Gjellan
Nielsen

Trøndelag:
Sven Samuelsen

Møre og
Romsdal:
Arthur Almestad

Sogn og
Fjordane:
Dag Lothe

Agder:
Siren M. Neset

Hordaland:
Rigmor Fardal

Rogaland:
Hilde Aarsheim

Telemark:
Dag O. Berntsen

Oslo/Akershus/
Østfold:
Tom Skyrud

Hedmark/Oppland:
Elisabeth Frydenlund

Buskerud og
Vestfold:
Trine Steen

SÆRLIG AKTUELLE PROGRAM

• Skattefunn
• Brukerstyrt innovasjonsarena – BIA
• Innovasjonsnettverk

• FORREGION
• Regionale forskingsfond
• Bransjeorienterte program som for eksempel
• Petromaks, Havbruk, Nano2021, Energix, Biotech2021

• Forny2020
• INTPART

SIVA ER MEDEIER I NORWEGIAN INNOVATION CLUSTER

Siva = Fysisk og organisatorisk infrastruktur for sterke innovasjonsmiljø

Vi bygger
•
•

Industrianlegg
Innovasjonssentere

Vi eier
•

innovasjonsselskap

Vi utvikler
•

Kapasitet og
kompetanse

HVA ER SIVA?

Et nasjonalt nettverk
av innovasjonsselskap
som arbeider for
nyskaping, industri- og
næringsutvikling.

SIVAS ROLLE OG VIRKEMIDLER TIL UTVIKLING AV KLYNGENE
Et Siva innovasjonsselskap
Kontraktspartner
Klynge-prosjektleder

Klynge

Eierskap

Siva virkemidler

Inkubatorprogram
Fysisk infrastruktur (eiendom/bygg/teknisk infrastruktur)
Næringshageprogram
Katapult - ordningen

Regionale klyngerådgivere
Mobilisere og utvikle nye initiativ
Følge opp klyngeprosjekter i
programmet
Delta i regionale
utviklingsprosesser
Iverksette regionale
læringsarenaer
Bidra til utvikling og drift av
programmet

3.
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Kriterier og selvtest

GJENNOMGANG AV FØLGENDE TEMA
Kriteriene er gruppert i tre hovedområder:
Klyngen – karakteristika for klynger som vil søke
Klyngens aktiviteter som det søkes medfinansiering til å gjennomføre
Klyngen som en del av et større innovasjonssystem

Kriterier
Arena
NCE

Selvtest!
Alternativer

EN NÆRINGSLIVSKLYNGE BESTÅR AV AKTØRER SOM KAN HENTE
UT SYNERGIER GJENNOM SAMARBEID

En klynge er en konsentrasjon av bedrifter, relaterte
kunnskapsmiljøer og andre relevante aktører, som kan utløse
gevinster ved å samarbeide og hvor virksomhetene er knyttet
sammen gjennom ulike former for samarbeid, kunnskapsflyt og
konkurranse.

KLYNGER SOM SØKER OM STØTTE FRA KLYNGEPROGRAMMET
MÅ HA NOEN GITTE KARAKTERISTIKA
•

Et samarbeidsgrunnlag som omfatter næringsliv, kunnskapsmiljøer, entreprenørskapsaktører,
investorer og offentlige utviklingsaktører, men med næringsaktørene i førersetet

•

Klare synergimuligheter innenfor klyngen, eller mot eksterne miljøer, innenfor eller på tvers av
verdikjeder og teknologier

•

Et potensial for økt verdiskaping og forsterket konkurranseevne i klyngen basert på samarbeid
mellom aktørene.

•

Bred medvirkning fra de viktigste aktørene i klyngen og et aktivt lederskap.

•

Utfordrer på vekstmuligheter knyttet til store samfunnsutfordringer, gjerne tegnet opp i FNs
bærekraftmål.

•

Klynger er en del av et større innovasjonssystem og klyngen må ha et bevisst forhold til sin rolle i
utviklingen av dette

•

Som har en strategisk målsetning om å bidra til økt innovasjon og fornyelse

Kriteriesett 1-3 skal dokumentere klyngens karakteristika

KLYNGERS KAPASITET OG EVNE TIL Å GJENNOMFØRE SAMARBEIDSBASERTE
UTVIKLINGSAKTIVITETER UTVIKLES

Kapasitet/evne

Klyngeprogrammets tilbud til
klyngene er faglig og finansiell
støtte til å forsterke og
akselerere klyngens kapasitet.
Tid

KLYNGENS KAPASITET UTVIKLES GJENNOM SAMARBEIDSAKTIVITETER

Klyngeprogrammet skal bidra til at
samarbeid i klyngene skjer i større
omfang og med en høyere kvalitet og
potensiell effekt enn uten offentlig
engasjement.

Tilbudet til klyngene er derfor faglig og finansiell støtte til å initiere,
forsterke og akselerere ulike samarbeidsaktiviteter.
Kriteriesett 4 skal dokumentere klyngens aktivitetsplan for å
forsterke og akselerere klynges utvikling

KLYNGEN ER EN DEL AV NOE STØRRE – ET INNOVASJONSSYSTEM

Etablerte næringer:
• en struktur av institusjoner og aktører som danner
det institusjonelle rammeverket og er med på å sette
rammer for innovasjon
Klyngens rolle: utfordre og ekspandere!
Fremvoksende næringer:
• en fremvoksende og dynamisk gruppe av aktører
som er gjensidig avhengige i arbeidet med å realisere
innovasjon
Klyngens rolle: bidra til å bygge!

Kriteriesett 5 skal dokumentere klyngens
kjennskap til innovasjonssystemet og egen rolle

KRITERIENE

KRITERIESETT 1: KLYNGENS AMBISJON OG HOVEDMÅL

1

Klyngens ambisjon og hovedmål

1.1. Kritierie
Hva er klyngens ambisjon?
Krav
Formulert ambisjon som klart får fram klyngens bidrag til fornyelse og/eller nyskaping
Dokumentasjonskrav Ambisjon
1.2. Kritierie
Hva er klyngens hovedmål?
Krav
Relevante, målbare og realistiske mål
Dokumentasjonskrav Formulerte målbare mål
1.3. Kritierie
Krav

Innenfor hvilke fokusområder skal klyngen jobbe for å nå sine hovedmål?
Relevante fokusområder (Hovedområder for klyngens aktiviteter)
Beskrivelse av fokusområder og hvorfor de er relevant for klyngens og
Dokumentasjonskrav
klyngeprogrammets måloppnåelse

Arena forlengelse og NCE:
Blir klyngens ambisjon og hovedmål løftet i overgangen fra Arena?

FRA AMBISJON OG MÅL TIL KONKRETE AKTIVITETER I STØTTEPERIODEN

Ambisjon
Hovedmål
Fokusområder
Hovedaktiviteter
Delaktiviteter

Roller og ansvar

Budsjett

KRITERIESETT 2: KLYNGENS AMBISJON OG HOVEDMÅL
2

2.1. Kritierie
Krav

Klyngens ressursgrunnlag for å nå sine hovedmål

Hvem er klyngens kjernemedlemmer?
min 10 bedrifter
Medlemmenes begrunnelse for å delta i utviklingen av klyngen og hvordan de kan bidra
Dokumentasjonskrav til å realisere identifiserte muligheter gjennom felles innsats.
Initivtaker/e til søknaden

2.2. Kritierie
Krav

Har klyngen noen andre medlemmer enn kjernemedlemmer? Hvem er disse?
Ingen
Begrunnelse for medlemmenes deltagelse i utviklingen av klyngen og hvordan de kan
Dokumentasjonskrav
bidra til å realisere identifiserte muligheter

2.3. Kritierie
Hva er klyngens potensial for å øke medlemsmassen?
Krav
Ingen
Dokumentasjonskrav Beskrivelse av klyngens potensial for å hente inn nye relevante medlemmer
2.4. Kritierie
Krav
Dokumentasjonskrav
2.5.

Hvilke aktører har klyngen et etablert samarbeid med?
min 1 Forsknings- og utviklingsaktør eller innovasjonsaktør
min 1 aktør som ivaretar klyngens behov for entreprenørskapstankegang (næringshage,
Begrunnelse for aktørens rolle i etablering av samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter og
beskrivelse av det etablerte samarbeidet

Hvilke andre aktører er identifisert som vil være viktige ressurser i klyngens
innovasjonsarbeid framover?
Min 3 (bedrifter, gründere, investorer, offentlig sektor, FOU og innovasjonsaktører)
Krav
aktører som representerer ny kunnskap, ny kompetanse eller nye verdikjeder
Begrunnelse for hvorfor disse aktørene er viktig for klyngens utvikling og aktiviteter, og
Dokumentasjonskrav hvordan de kan bidra til å realisere identifiserte muligheter (krysskoblinger)
Mulige krysskoblinger, og hvilke muligheter som ligger i disse

Kritierie

2.6. Kritierie

Hvem sitter i styringsgruppen?
Styre med relevante aktører som representerer klyngen og som sikrer riktig strategisk
forankring hos aktørene
Dokumentasjonskrav navn, bedrift, stilling og rolle i styringsgruppen
Krav

Arena forlengelse:
2 forsknings- og
utviklings/innovasjonsaktører
NCE:
20 bedrifter må utgjøre klyngens
kjernemedlemmer
Minimum investormiljø og sentrale aktører i
klyngens definerte markeder må være en del
av medlemsmassen.
2 forsknings- og
utviklings/innovasjonsaktører
1 annen klynge

KRITERIESETT 3: POTENSIAL FOR ØKT VERDISKAPNING SOM KAN UTLØSES GJENNOM
SAMARBEID
3

Det er et potensial for økt verdiskapning som kan utløses gjennom
samarbeid

3.1. Kritierie
Hva er potensialet for økt vekst i medlemsbedriftene som følge av klyngens arbeide?
Krav
Potensial for markedsvekst
Dokumentasjonskrav Markedsutvikling, markedspotensial, medlemsbedriftenes markedsposisjon
3.2.

Hva er potensialet for økt lønnsomhet i medlemsbedriftene som følge av klyngens
arbeide?
Krav
Potensial for økt lønnsomhet
Identifiseret områder hvor man ser store muligheter for økt lønnsomhet gjennom
Dokumentasjonskrav
smartere bruk av kapital, arbeid eller kunnskap
Kritierie

Tillegg Arena forlengelse:
3.4. Kriterie
Klyngens resultater av samarbeid mellom klyngebedriftene
Krav
Dokumenterte resultater for bedriftene
Dokumentasjonskrav Beskrivelse av min 3 gjennomførte prosjekter med fokus klynges rolle og verdiskaping for involverte
aktører
Prosjektenes nasjonal og internasjonale betydning
3.5. Kriterie
Krav

Andre dokumenterte resultater av klyngens arbeid
Min 1 dokumentert fellesgodeprosjekter
(Etablerte elementer i innovasjonssystemet som kommer flertallet av bedriftene til gode - eks. lab,
kompetansetiltak, test/demo, innovasjonspark e.l.)
Dokumentasjonskrav Beskrivelse av fellsgodeprosjekt, klyngens rolle og hvilken verdi dette gir for bedriftene og
innovasjonssystemet

NCE:
Min 5 gjennomførte samarbeidsprosjekter
mellom klyngebedrifter
Min 3 gjennomførte fellesgode prosjekter

KRITERIESETT 4: PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SAMARBEIDSAKTIVITETER
En godt strukturert og realiserbar gjennomføringsplan for å initiere,
forsterke og akselerere samarbeidsaktiviteter som er knyttet opp
mot klyngens fokusområder
Beskriv hovedaktiviteter og delaktiviteter for første kontraktsperiode.
- Knytt aktivitetene opp mot klyngens fokusområder
Realistiske tiltak som bygger opp under klyngens hovedmål (1.2) og bedriftenes evne til å
Krav
utløse definert verdiskapningspotensial (3.1 og 3.2)
Dokumentasjonskrav Detaljert gjennomføringsplan med aktiviteter og budsjettrammer
Kritierie

En beskrivelse av den etablerte strukturen for å hente fram og gjennomføre
verdiskapende samarbeidsprosesser/prosjekter
Krav
Etablert en prosess/metodikk for å identifisere og gjennomføre prosjekter
Dokumentasjonskrav Beskrivelse av prosessen/metodikken
Kritierie

Kritierie
Hva er de forventede resultatene av klyngens arbeid de neste to årene?
Krav
Sammenhengen mellom ressursbruk og forventet resultat.
Dokumentasjonskrav Tallfestede ønskede resultater fra klyngearbeidet
Kritierie

Beskrivelse av hvordan klyngen skal organiseres
Roller og ansvarsforhold knyttet til gjennomføring av aktivitetene.
Krav
Klyngeledelsen: ressurser og kompetanse opp mot klyngens målsettinger og
Konkretiser hvem som skal ha ansvar for gjennomføring av de ulike aktivitetene.
Dokumentasjonskrav
Klyngeleder må være på plass, eller det må bli gitt en plan for anskaffelse.
Kritierie

Beskriv klyngens arbeid med kommunikasjon og synliggjøring
Klar kommunikasjonsstrategi mot klyngens aktørbilde for å synliggjøre resultater og
Krav
klyngens bidrag til verdiskaping
Dokumentasjonskrav Kommunikasjonsstrategi - målgruppe og budskap

KRITERIESETT 4: TILLEGG FOR ARENA FORLENGELSE OG NCE

4.5. Kriterie
Klyngens strategi for videre drift utover støtteperioden
Krav
Plan for videre drift
Dokumentasjonskrav Beskrivelse av hovedelementene i klyngeorganisasjonens forretningsmodell

KRITERIESETT 5: KLYNGEN I ET INNOVASJONSSYSTEM
5
5.1. Kritierie
Krav
Dokumentasjon
5.2.

Kritierie
Krav
Dokumentasjon

5.3.

Kritierie
Krav
Dokumentasjon

Klyngens rolle i utviklingen av et innovasjonssystem i regionen, og
opp mot regional og nasjonale satsinger.

Beskriv klynges rolle opp mot regionale eller nasjonale utviklingsplaner
Klyngens virksomhet skal være en viktig/prioritert område i regionale eller nasjonale
utviklingsplaner, og kunne relateres til FN's bærekraftsmål
Henvisning til relevante nasjonale eller regionale prioriteringer. Henvisning til FN's
bærekraftsmål

Beskriv klyngens etablerte posisjon innenfor sitt marked/teknologiområde,
herunder betydning for andre næringsmiljø/klynger/innovasjonssystem innenfor
Unikt bidrag
Oversikt over eventuelle tilsvarende næringsmiljø/klynger og initativets posisjon i forhold
til disse
Beskriv klyngens bidrag til etablering og/eller videreutvikling av
verdiskapingsmiljøet/innovasjonssystemet.
Klyngen skal ha en viktig rolle i utviklingen av et innovasjonssystem/verdiskapingsmiljø
Beskrivelse av bidraget

BUDSJETTMAL:

Budsjettmal
Kostnader
Fokusområder

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Fokusområde 1: <Navn>
<Hovedaktivtet>
<Hovedaktivtet>
<Hovedaktivtet>
<Hovedaktivtet>

2

Fokusområde 2: <Navn>
<Hovedaktivtet>
<Hovedaktivtet>
<Hovedaktivtet>

2.1.
2.2.
2.3.

Støttekategori
Se nedtrekksmenyer

Støtteberettigede aktiviteter
Se nedtrekksmenyer

Kostnader (1000 kr)

3.
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Selvtest

TRANGT NÅLØYE – VURDER OM DET ER RIKTIG TIDSBRUK Å
SØKE!

Kapasitet/evne

Selvtest for å vurdere nivå
NCE
NCE
Selvtest for å vurdere nivå
Arena og arena forlengelse

Arena

Nytt kompetanseprogram for utvikling
Bedriftsnettverk
Tid

Utlysningen 2018

40

6/15/2018

Prosess

Aktivitet

Tidspunkt

1

Utlysning av programmets tilbud

08.06.2018

2

Informasjonsmøte for potensielle søkere

14.06.2018

3

Frist for innsending av søknad om opptak

14.09.2018

4

Aktuelle Intervju-runder regionalt

27.09-09.10.2018

6

Søknadsvurderinger ferdigstilt
1.
Ekspertpaneler
2.
Utfyllende vurderinger og intervjuer
3.
Innstilling til programrådet

25.10.2018

7

Beslutning i programrådet

01.11.2018

8

Offentliggjøring

08.11.2018

SPESIELT FOR ÅRETS UTLYSNING

Obs: ingen skisser – men selvtest
Søknadsfrist 14. september
Vi intervjuer flere
Regionale partnere blir spurt om innspill
Men fremdeles en nasjonal konkurranse
Færre sider å skrive på
Men en del vedlegg – bl.a. uttalelse fra kjernemedlemmer

HVOR MANGE NYE KLYNGEPROSJEKTER SKAL GODKJENNES?

Prosjektenes kvalitet i.f.t kriteriene

Disponible budsjettrammer

Arena

?
Arena forlengelse

?
?
NCE

Ca 40 mill
kr til nye/
forlengede
prosjekter

ERFARINGER FRA FJORÅREST UTLYSNING

Mange søknader – ikke bruk ressurser på skriving hvis man
ikke er klar
Bedriftene må være med
Få fram hva skal man gjøre sammen
Sett dere inn i regional, nasjonal eller internasjonal setting

