Gratis deltakelse

Innspillskonferanse
Fredag 16. februar kl. 10.30-15.30
LINKEN Møtesenter, Tromsø

Kontaktperson:
Randi Abrahamsen
Telefon: 958 58680
E-post: raabr@innovasjonnorge.no

Lunsj kl. 12.00

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA og Troms fylkeskommune har gleden av å invitere
deg til innspillkonferanse knyttet til videreutvikling av klyngeprogrammet Norwegian Innovation
Clusters.
Klyngeprogrammet skal videreutvikles
Programmet er evaluert, og i tillegg ønsker vi
innspill fra alle klyngens interessenter og
samarbeidspartnere i den videre prosessen.

Klyngenes regionale rolle
Det er ulike forutsetninger og utfordringer i ulike
deler av landet, og klyngeprogrammet må være
relevant for alle. I dette møtet gir vi i Troms våre
innspill til veien videre.

Program
Dagen deles i fire hovedtema. Hvert tema starter
med korte innledninger og avsluttes med
diskusjoner i grupper og i plenum.
Evaluering av klynger og klyngeprogrammet
- Hovedfunn fra evalueringen av programmet
v/Line Magnussen, Seniorrådgiver,
Innovasjon Norge
- Diskusjon
Kjenner vi oss igjen i hovedfunnene?
Klynger i en regional setting
- Hvilke forventninger har fylkeskommunen til
klynger når det gjelder regional næringsutvikling?
v/Anne Hjortdahl, Fylkesnæringssjef, Troms
fylkeskommune
- Diskusjon
Hvordan kan klyngene være et strategisk verktøy
for regional utvikling?

Innovasjon Norge, Pb. 448 Sentrum, 0104 Oslo

Klyngenes erfaring
Tre innledere gir sine innspill på hvordan klyngeprogrammet kan bidra til at klyngene best kan
jobbe med;
1) Innovasjon og entreprenørskap
2) Kompetanse og FoU
3) Samarbeid i og mellom klynger
4) Bærekraft og omstilling
- Diskusjon
Er dette de rette områdene å jobbe med?
Klyngeprogrammets utforming
- Hvordan lykkes vi i å få flere klynger fra Troms
inn i det nasjonale programmet?
- Diskusjon
Hva bør vi ta med videre i programmet?
Hvordan få klynger til å bli innovasjons- og
nyskapingsmotorer i Troms?
Oppsummering av dagen v/Line Magnussen

Påmelding
Vi håper du har tid og anledning til å delta.
Din stemme er viktig!
Meld deg på via vår nettside:
www.innovasjonnorge.no/innspilltroms
Meld deg på innen fredag 9. februar.

www.innovasjonnorge.no

