Arena Kriterier

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

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
Dokumentasjonskrav bidra 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
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
Krav
forankring hos aktørene
Dokumentasjonskrav navn, bedrift, stilling og rolle i styringsgruppen

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

4.

4.1.

4.2.

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
Krav
til å 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

4.3 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
4.4 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.

4.5 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

5

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

5.1. Kritierie
Krav
Dokumentasjon
5.2.

Kritierie
Krav
Dokumentasjon

5.3.

Kritierie
Krav
Dokumentasjon

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
f
å
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

Arena forlengelse kriterier
1

Klyngens ambisjon og hovedmål

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

Innenfor hvilke fokusområder skal klyngen jobbe for å nå sine hovedmål?
Relevante fokusområder (Hovedområder for klyngens aktiviteter)
Løft/utvidelse som Arena forlengelse sammenlignet med første Arena status
Dokumentasjonskrav Beskrivelse av fokusområder og hvorfor de er relevant for måloppnåelse. Redegjørelse
for hvordan klyngens fokusområder løftes i overgangen fra Arena til Arena forlengelse

2

Klyngens ressursgrunnlag for å nå sine hovedmål

2.1. Kriterie
Hvem er klyngens kjernemedlemmer?
Krav
min 10 bedrifter i en god balanse mellom etablerte virksomheter og oppstartsselskaper
Dokumentasjonskrav Medlemmenes begrunnelse for å delta i utviklingen av klyngen (skjema) og hvordan de
kan bidra til å realisere identifiserte muligheter gjennom felles innsats.
2.2. Kriterie
Har klyngen noen andre medlemmer enn kjernemedlemmer? Hvem er disse?
Krav
Ingen
Dokumentasjonskrav Begrunnelse for medlemmenes deltagelse i utviklingen av klyngen og hvordan de kan
bidra til å realisere identifiserte muligheter
2.3. Kriterie
Hva er klyngens potensial for å øke medlemsmassen?
Krav
Ingen
Dokumentasjonskrav Beskrivelse av klyngens potensial for å hente inn nye relevante medlemmer
2.4. Kriterie
Krav

Hvilke aktører har klyngen et etablert samarbeid med?
min 2 Forsknings- og utviklingsaktører eller innovasjonsaktører
min 1 aktør som ivaretar klyngens behov for entreprenørskapstankegang (næringshage,
inkubator eller lignede)

Dokumentasjonskrav Begrunnelse for partnerens rolle i etablering av samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter
og beskrivelse av det etablerte samarbeidet
2.5. Kriterie

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

2.6. Kriterie
Krav

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

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

3

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

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

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

4.
4.1. Kriterie

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 neste kontraktsperiode.
- Knytt aktivitetene opp mot klyngens fokusområder
Krav
Realistiske tiltak som bygger opp under klyngens hovedmål (1.2) og bedriftenes evne til
å utløse definert verdiskapningspotensial (3.1 og 3.2)
Dokumentasjonskrav Detaljert gjennomføringsplan med aktiviteter og budsjettrammer

4.2. Kriterie

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

4.3 Kriterie
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
4.4. Kriterie
Krav

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

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

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

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

5
5.1. Kriterie
Krav

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
Dokumentasjonskrav Henvisning til relevante nasjonale eller regionale prioriteringer. Henvisning til FN's
å

5.2. Kriterie

Beskriv klyngens etablerte posisjon innenfor sitt marked/teknologiområde,
herunder betydning for andre næringsmiljø/klynger/innovasjonssystem innenfor
Krav
Unikt bidrag
Dokumentasjonskrav Oversikt over eventuelle tilsvarende næringsmiljø/klynger og initativets posisjon i
forhold til disse

5.3. Kriterie

Beskriv klyngens bidrag til etablering og/eller videreutvikling av
verdiskapingsmiljøet/innovasjonssystemet.
Krav
Klyngen skal ha en viktig rolle i utviklingen av et innovasjonssystem/verdiskapingsmiljø
Dokumentasjonskrav Beskrivelse av bidraget

NCE Kriterier

1

1.1. Kritierie
Krav

Klyngens ambisjon og hovedmål

Hva er klyngens ambisjon?
Formulert ambisjon som klart får fram klyngens bidrag til fornyelse og/eller nyskapning, og
hvilken internasjonal posisjon klyngen skal oppnå

Dokumentasjonskrav Ambisjon
1.2. Kritierie
Hva er klyngens hovedmål?
Krav
Relevante, målbare og realistiske mål
Dokumentasjonskrav Formulerte målbare mål
1.3.

Kritierie

Innenfor hvilke fokusområder skal klyngen jobbe for å nå sine hovedmål?

Relevante fokusområder (Hovedområder for klyngens aktiviteter)
Løft/utvidelse som NCE sammenlignet med Arena status
Beskrivelse av fokusområder og hvorfor de er relevant for måloppnåelse. Redegjørelse for
Dokumentasjonskrav hvordan klyngens fokusområder løftes i overgangen fra Arena til NCE
Krav

2

2.1. Kritierie
Krav

Klyngens ressursgrunnlag for å nå sine hovedmål

Hvem er klyngens kjernemedlemmer?
min 20 bedrifter i en god balanse mellom etablerte virksomheter og oppstartsselskaper

Dokumentasjonskrav Medlemmenes begrunnelse for å delta i utviklingen av klyngen og hvordan de kan bidra til å
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2.2.

Kritierie
Krav
Dokumentasjonskrav

2.3. Kritierie
Krav
Dokumentasjonskrav

Har klyngen noen andre medlemmer enn kjernemedlemmer? Hvem er disse?
Minimum investormiljø og sentrale aktører i klyngens definerte markeder
Andre medlemmers begrunnelse for å delta i utviklingen av klyngen og hvordan de kan bidra
til å realisere identifiserte muligheter
Hva er klyngens potensial for å øke medlemsmassen?
Ingen
Beskrivelse av klyngens potensial for å hente inn nye relevante medlemmer

2.4. Kritierie

Hvilke aktører har klyngen et etablert samarbeid med?
min 3 Forsknings- og utviklingsaktører eller innovasjonsaktører
min 1 aktør som ivaretar klyngens behov for entreprenørskapstankegang (næringshage,
Krav
inkubator eller lignede)
min samarbeid med 1 annen klynge
Begrunnelse for aktørens rolle i etablering av samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter og
Dokumentasjonskrav
beskrivelse av det etablerte samarbeidet

2.5.

Kritierie
Krav

Hvilke andre aktører er identifisert som viktige ressurser i klyngens innovasjonsarbeid
fremover?
Min 3 (bedrifter, gründere, investorer, offentlig sektor, FOU og innovasjonsaktører) aktører
som representerer ny kunnskap, ny kompetanse eller nye verdikjeder

Begrunnelse for hvorfor disse aktørene er viktig for klyngens utvikling og aktiviteter, og
hvordan de kan bidra til å realisere identifiserte muligheter (krysskoblinger)
Dokumentasjonskrav
Mulige krysskoblinger, og hvilke muligheter som ligger i disse

2.7. Kritierie

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

3
3.1.

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

3.2.

Kritierie

Hva er potensialet for økt vekst i medlemsbedriftene som følge av klyngens arbeid?
Potensial for markedsvekst
Markedsutvikling, markedspotensial, medlemsbedriftenes markedsposisjon

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 smartere
Dokumentasjonskrav
bruk av kapital, arbeid eller kunnskap
3.3.

Klyngens resultater av gjennomførte samarbeidsprosjekter med deltagelse fra
medlemsbedrifter
Krav
Dokumenterte resultater for bedriftene
Kvantifiserbare resultater
Beskrivelse av min fem gjennomførte prosjekter med fokus klyngens rolle og verdiskaping for
Dokumentasjonskrav
involverte aktører
Prosjektenes nasjonale og internasjonale betydning
Kritierie

3.4. Kritierie
Krav
Dokumentasjonskrav

Andre dokumenterte resultater av klyngens arbeid
Min tre dokumentere fellesgodeprosjekter (ressurser i innovasjonssystemet som kommer
flertallet av bedriftene til gode - eks. lab, kompetansetiltak, test/demo, innovasjonspark e.l.)
Beskrivelse av fellesgodeprosjektene, klyngens rolle og hvilken verdi dette gir for bedriftene
og innovasjonssystemet

4.

En godt strukturert og realiserbar gjennomføringsplan for å initiere,
forsterke og akselerere samarbeidsaktiviteter som er knyttet opp mot
klyngens fokusområder

4.1.

Beskriv hovedaktiviteter for hele kontraktsperioden og delaktiviteter for første driftsår.
- Knytt aktivitetene opp mot klyngens fokusområder

Kritierie

Realistiske tiltak som bygger opp under klyngens hovedmål (1.2) og bedriftens evne til å utløse
definert verdiskapningspotensial (3.1 og 3.2)
Dokumentasjonskrav Detaljert gjennomføringsplan med aktiviteter og budsjettrammer
Krav

4.2.

Kritierie
Krav
Dokumentasjonskrav

4.3.

Kritierie

En beskrivelse av den etablerte strukturen for å hente fram og gjennomføre verdiskapende
samarbeidsprosjekter
Etablert en prosess/metodikk for å identifisere og gjennomføre prosjekter
Beskrivelse av prosessen/metodikken, og eksempler på hvor den er brukt

Hva er de forventede resultatene av klyngens arbeid de neste fem årene?

Krav
Sammenhengen mellom ressursbruk og forventet resultat.
Dokumentasjonskrav Tallfestede ønskede resultater fra klyngearbeidet
4.4. 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 Klyngeldelsen må beskrives med roller og ansvar

4.5. Kritierie
Krav
Dokumentasjonskrav
4.6. Kritierie

Klyngens strategi for videre drift utover støtteperioden
Plan for videre drift
Beskrivelse av hovedelementene i klyngeorganisasjonens forretningsmodell

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

5

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

5.1. Kritierie
Krav
Dokumentasjon
5.2.

Kritierie
Krav

Dokumentasjon

5.3.

Kritierie
Krav
Dokumentasjon

Beskriv klynges rolle opp mot regionale og nasjonale satsinger
Klyngens virksomhet skal være en viktig/prioritert område i regionale og nasjonale
utviklingsplaner, og kunne relateres til FN's bærekraftsmål
Henvisning til relevante nasjonale og/eller regionale prioriteringer. Henvisning til FN's
å
Beskriv klyngens etablerte posisjon innenfor sitt marked/teknologiområde,
herunder betydning for andre næringsmiljømiljø/Klynger/innovasjonssystem innenfor
Unikt nasjonalt og internasjonalt bidrag, som er akseptert i alle miljø i Norge som har
tilknytning til fagfeltet
Nasjonal konkurrent- og samarbeidsanalyse - Strategi for å samordne ressursgrunnlaget.
Oversikt over internasjonale utviklingsaktører innenfor klyngens tema/område og klyngens
posisjon i forhold til disse

Beskriv klyngens bidrag til videreutvikling av verdiskapingsmiljøet/innovasjonssystemet.
Klyngen skal ha en viktig rolle i videreutviklingen av
innovasjonssystemet/verdiskapningsmiljøet og bidra til økt nasjonal og internasjonal
attraktivitet
Beskrivelse av bidraget så langt, og i tiden framover

