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Baggrund

Disposition
Performanceregnskab 2017 er opdelt i følgende afsnit:

Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter 22 landsdækkende innovationsnetværk, der samler forskere, virksomheder, offentlige myndigheder og andre aktører om at skabe innovation og
vækst. Siden 2006 er der blevet lavet performanceregnskab med det formål at give et billede af
innovationsnetværkenes ressourcer, indsats og resultater.
Siden det første performanceregnskab blev udarbejdet, er der kommet nye netværk til,
nogle er fusioneret, og andre er lukket. Desuden har finansieringsgrundlaget og bevillingsstørrelserne ændret sig, lige som netværkene naturligt har udviklet sig i takt med ændringer i samfundets og virksomhedernes behov.
I 2012 tog innovationsnetværkene det europæiske kvalitetssystem ECEI - European
Cluster Excellence Initiative i brug og er siden begyndt at arbejde mere strategisk med systemet.
Det betyder, at de 22 innovationsnetværk i højere grad end tidligere arbejder strategisk med
deres organisering, netværksudvikling, aktiviteter, strategi mv. Det opleves at netværkenes brug
af CRM-systemer bliver mere udbredt, og dermed bliver de også bedre til registrering. Dette kan
give anledning til ændring i den måde netværkene opgør tal på. Mere præcist, men måske afvigende fra tidligere år.Tallene fra 2006 og indtil 2016 er altså ikke umiddelbart sammenlignelige
men forudsætter en forståelse for udviklingen og ændringerne.
Tak til de 22 innovationsnetværk, der har leveret tal og data samt cases til Performanceregnskab
2017.

Afsnit 1 præsenterer de 22 innovationsnetværk, sekretariaterne, den samlede virksomhedsdeltagelse samt deltagelsen af videninstitutioner og offentlige aktører. Afsnittet giver desuden
et indblik i finansieringen af netværkene.
Afsnit 2 viser tal for netværkenes aktivitetsniveau målt på kerneaktiviteter: 1) matchmaking
og videndeling 2) samarbejdsprojekter, 3) kompetenceudvikling, 4) internationalisering og 5)
formidling. Under hver af de fem kerneaktiviteter gives der konkrete eksempler på aktiviteter,
som netværkene har gennemført i 2016, og hvad der er kommet ud af dem.
Afsnit 3 viser netværkenes resultater i form af antallet af virksomheder, som har fået nye
kompetencer, nye ideer eller udviklet nye produkter, ydelser eller processer som følge af
deltagelse i netværkenes aktiviteter og projekter.
Afsnit 4 viser udviklingen fra 2007 – 2016 på alle de parametre, netværkene er målt på
i forbindelse med indlevering af data.
Bilag 1 indeholder korte beskrivelser af hvert af de 22 netværk, der har leveret data til
Performanceregnskab 2017.
Performanceregnskabet er udarbejdet af Cluster Excellence Denmark for Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Metode
Data indsamles elektronisk gennem spørgeskema, der udsendes til netværkslederne og udvalgte
medarbejdere i sekretariatet. Når samtlige data er indberettet for netværkene udføres kvalitetssikring, hvor datasættet gennemgås og bliver vurderet i forhold til rigtighed/sandsynlighed. De
data der afviger væsentligt fra tidligere år, bliver fulgt op af kontakt til netværkene for at få data
verificeret eller ændret.
Spørgerammen har ændret sig hen over årene fra det første performanceregnskab i
2006, hvor spørgerammen var noget mere omfattende. De seneste år har det været mere koncentreret om nøgletal og kompetencer og været næsten enslydende fra år til år, blot tilføjet
enkelte spørgsmål der har aktuel national bevågenhed, som fx de sidste års spørgsmål omkring
internationalisering og i år samarbejdspartnere blandt øvrige netværk og klynger.
Denne mere stabile spørgeramme giver netværkene mulighed for at indsamle målrettede data og bygge det ind i deres evt. CRM-system.
Flere innovationsnetværk er forankret i moderklynger, og det komplicerer opgørelsen af
performanceregnskabet en del. Flere metoder er tidligere afprøvet, men i år har moderklyngerne
indberettet deres samlede regnskab inklusiv innovationsnetværkene1, samt særskilt regnskab på
innovationsnetværket/ene. På den måde, er det muligt at se det samlede billede og samtidig få et
retvisende billede af innovationsnetværkenes performance, som dette regnskab omhandler.

1

2

Til performanceregnskabet for det samlede danske klyngelandskab opgjort i klyngekataloget. Se
klyngekataloget her: http://clusterexcellencedenmark.dk/da-DK/Danske-netv%C3%A6rk-og-klynger/
Klyngekataloget.aspx
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De 22 innovationsnetværk

teknologiscouting, event- og messeplanlægning, fundraising, videnopsamling og formidling.
Sekretariatet skal kende de videnaktører, der er inden for hvert deres faglige felt og formå at
bringe dem i spil.
De mindste sekretariater består af to medarbejdere, mens de største tæller 15 medarbejdere.
I gennemsnit har de 22 innovationsnetværk 3,2 årsværk ansat i sekretariaterne. Der kan noteres
et markant fald i det gennemsnitlige antal medarbejdere fra 4,9 årsværk i 2015. Det er enkelte
netværk der repræsenterer det markante fald, og dækker også over at de innovationsnetværk
der er forankret i en moderklynge sidste år blev opgjort sammen med moderklyngen, og tallet
for de enkelte netværk blev genereret som en delmængde af det samlede tal.

De danske innovationsnetværk er kernen i den nationale infrastruktur for brobygning
mellem virksomheder og videninstitutioner. De har alle fokus på at understøtte udviklingen
af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner og styrke innovationen i små og mellemstore
virksomheder (herefter SMV’er).
Nogle netværk har fokus på særlige teknologier, men de fleste går på tværs af flere fagområder
og brancher. Tilsammen dækker netværkene en bred palet af fagområder.

De 22 innovationsnetværk

virksomheder deltog i
de danske innovationsnetværks aktiviteter i
2016.

Energi

Offshoreenergy.dk
Inno-SE (Innovationsnetværket Smart Energy)
Inbiom - Innovationsnetværket for biomasse

Byggeri

InnoBYG – Innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri

Miljø

Inno-MT (Innovationsnetværk for Miljøteknologi)
Innovationsnetværket for klimatilpasning – Vand i Byer

Fødevarer

FoodNetwork - Fødevaresektorens Innovationsnetværk

Figur 1.1: Samlede antal forskellige virksomheder, der har deltaget i netværkets aktiviteter 2006-2016

Informations- og
kommunikationsteknologi

InfinIT - Innovationsnetværk for it
Innovationsnetværket Dansk Lyd

12.000

Service

Innovationsnetværket for Finans IT
Innovationsnetværk BrandBase
Innovationsnetværk Service Platform
Invio- Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi

Produktion

Sundhed

Transport

Figur 1.1 viser udviklingen i det samlede antal virksomheder, der deltog i innovationsnetværkenes aktiviteter i perioden fra 2006 - 2016.

10.000

Innovationsnetværket RoboCluster
Inno-Pro - Innovationsnetværk for produktion
Innovationsnetværket Dansk Lys
Dansk Materiale Netværk
Lifestyle & Design Cluster
BioPeople
Welfare Tech – Innovationsnetværk for sundhed og velfærdsteknologi
MedTech Innovation, Innovationsnetværket for medicoteknik
Transportens innovationsnetværk (TINV)

Netværkssekretariaterne
Sekretariatet er omdrejningspunktet for, at der igangsættes og gennemføres konkrete aktiviteter
i netværket.
At drive og udvikle et innovationsnetværk forudsætter, at sekretariatet har kompetencer inden
for netværksledelse og -udvikling samt strategiudvikling. Nogle af nøglekompetencerne for medarbejderne i innovationsnetværk er brobygning, matchmaking og facilitering. Netværkenes palet
af aktiviteter fordrer desuden kompetencer inden for bl.a. projektledelse, internationalisering,

4

11.110

Virksomheder
Samlet set deltog 11.110 virksomheder i de danske innovationsnetværks aktiviteter i 2016. Heraf
havde 7.384 virksomheder under 50 medarbejdere. Det er en markant stigning i forhold til tidligere år. I perioden 2012 – 2015 har virksomhedsdeltagelsen været nogenlunde stabil omkring
7.500 virksomheder. Den store stigning fremkommer ved, at stort set samtlige netværk har øget
antallet af deltagende virksomheder væsentligt. Det kan skyldes at netværkene er blevet bedre
til at registrere deres aktiviteter, men indikerer også at innovationsnetværkene efterhånden er et
kendt instrument og en naturlig indgang for virksomhederne til innovationsfremmesystemet.
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Dedikerede medlemmer
Siden 2012 er der blevet målt på antallet af dedikerede virksomheder i netværkene. En dedikeret
virksomhed har bekræftet sin deltagelse igennem en form for skrevet aftale eller interessetilkendegivelse, formaliseret projektdeltagelse eller decideret medlemsbidrag. Ikke alle netværkene opererer med medlemskaber, og der findes mange måder at engagere virksomhederne på. Kun 4
innovationsnetværk har direkte medlemskontingenter.
I 2016 havde netværkene i alt 2769 dedikerede virksomheder, hvilket i gennemsnit er
126 dedikerede virksomheder per netværk. Det er en lille stigning fra 118 virksomheder i 2015.
Det kan synes overraskende, at der kun har været en lille stigning i antallet af dedikerede virksomheder, trods den store stigning i antallet af deltagende virksomheder, men det skal ses i lyset
af, at innovationsnetværkene er sat i verden for at nå mange virksomheder på landsplan, ikke
nødvendigvis at skabe tætte relationer til dem alle.
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31

videninstitutioner,
universiteter,
professionshøjskoler,
erhvervsskoler,
erhvervsakademier
og GTS-institutter
deltog i gennemsnit
i de 22 innovationsnetværk.
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Videninstitutioner
Netværkene arbejder for at fremme videnbaseret vækst og innovation i virksomhederne. En
af forudsætningerne for at få succes med det er bl.a., at netværkene sørger for at involvere
forskellige videninstitutioner og engagere dem aktivt både i innovationsprojekter, udviklings
projekter, workshops, mv. Videninstitutionernes deltagelse medvirker til at øge mængden af
viden, virksomhederne kan trække på. Desuden er bredden i deltagerkredsen blandt videninstitutioner med til at skabe grobund for, at viden kan deles og spredes mellem forskellige
forskningsområder og discipliner – og ultimativt komme virksomhedernes mulighed for at
innovere til gode.
I 2016 deltog der i de 22 innovationsnetværk i gennemsnit 31 forskellige videninstitutioner, dvs. universiteter, professionshøjskoler, erhvervsskoler, erhvervsakademier og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter).

Figur 1.2: Andel af netværk der inddrog forskellige typer af videninstitutioner 2008-2016
Videninstitutioner
GTS'er

Danske universiteter

Udenlandske videninstitutioner

Professionshøjskoler, CVU'er

Figur 1.2 viser, hvor stor en andel af innovationsnetværkene, der inddrager de forskellige typer
af videninstitutioner i deres arbejde, og hvem de typisk samarbejder med. Figuren viser, at 100
% af netværkene har deltagelse fra universiteter. 95 % har deltagelse fra GTS-institutter. 86 % af
innovationsnetværkene inddrager udenlandske videninstitutioner, hvilket er en stigning på
4 procentpoint i forhold til 2015.

Erhvervsskoler

Erh.akademi

Videninstitutionerne kan være tilknyttet netværket på mange forskellige måder. Nogle deltager
i ét lille projekt i en afgrænset periode, andre er medlemmer af konsortiet/partnerskabet og deltager i større, længerevarende projekter og nogle er en del af styregruppen. Det vil derfor variere
fra år til år, alt efter hvor mange projekter, der på det givne tidspunkt er i gang med de enkelte
typer af videnaktører.
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Offentlige aktører
Offentlige myndigheder og institutioner rummer også betydningsfuld viden for virksomhedernes
innovation, bl.a. om regulering, erhvervsudvikling og brugerekspertise inden for anvendelse af
teknologier og løsninger. Samtidig er det offentlige en vigtig efterspørger efter nye innovative
løsninger som svar på de samfundsudfordringer, vi står overfor. Det er derfor også vigtigt, at
relevante offentlige aktører deltager i innovationsnetværkene.

40

forskellige offentlige
aktører som ministerier,
regioner, kommuner,
væksthuse og erhvervsråd deltog i gennemsnit
i de 22 innovationsnetværk.
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I 2016 deltog der i hvert af de 22 innovationsnetværk i gennemsnit 40 forskellige offentlige
aktører. De offentlige aktører tæller eksempelvis ministerier, regioner, kommuner, væksthuse
og erhvervsråd.
Figur 1.3 viser involveringen af de forskellige typer af offentlige aktører i netværkene og tegner
et billede af, at alle netværkene i stadig stigende grad involverer og samarbejder med offentlige
aktører.
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Figur 1.3: Andel af netværkene der har haft deltagelse af de offentlige aktører i 2016

Figur 1.4: Finansiering af netværkene 2008 – 2016
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Deltagelsen af de mange forskellige både viden- og offentlige aktører, vidner også om, at innovationsnetværkene har indtaget pladsen i midten af hvert deres økosystem, og er aktøren der kan
samle de parter, der kan understøtte virksomhedernes innovation.
Ressourcer
De samlede resultater og aktiviteter i netværkene skal ses i sammenhæng med de ressourcer,
som netværkene får fra forskellige kilder: Staten, virksomheder, regioner/kommuner, EU,
videninstitutioner og fra andre kilder.
Den samlede omsætning i netværkene var i 2016 på ca. 235 mio. kr. (inkl. in kind fra
videninstitutionerne og virksomhederne eksempelvis i form af medgået tid ved deltagelse i aktiviteter). Det er en stigning på 3,7 % i forhold til 2015, hvor den samlede omsætning var på 227
mio. kr. Fordelt per netværk var der i 2016 en gennemsnitlig omsætning på ca. 10,7 mio. kr. mod
10,3 i 2015. Der er meget stor variation i de 22 innovationsnetværks omsætning, som ligger mellem 5,6 mio. og 20 mio.

2008
2009
2010

Grundbevilling SIU Øvrige statslige
bevillinger

2011
2012
2013

Virksomheder

Videninstitutioner

Andet

Finansieringen fra regioner og kommuner er faldet i forhold til 2015. I 2016 bidrog regioner og
kommuner med 7 % hvilket er et fald på 4 procentpoint til et niveau svarende til 2014. Finansieringen fra EU er den laveste siden 2008 og udgør kun 2,3 % af den samlede finansiering.
Figur 1.5 viser forholdet mellem grundbevillingen, som innovationsnetværkene udvikler og driver netværket for samt de øvrige kilder, hvor netværkene henter yderligere finansiering.
Figur 1.5: Fordeling af finansieringskilder for innovationsnetværkene i 2016, inkl. in kind
8%

2%

2%
28%
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44%

Bidraget fra videninstitutioner steg fra 20 mio. til 27 mio. i årene 2011-2014. I 2015-2016 er det
faldet til 18 mio. heraf udgør in kind bidrag 17,3 mio.
Grundbevilling SIU
Øvrige statslige bevillinger
Virksomheder
Regioner og kommuner
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2016

Figur 1.4 viser udviklingen i forhold til, hvor midlerne er kommet fra i perioden 2009 - 2016.
Den samlede statslige bevilling steg markant i 2011 og 2012, men er siden 2013 faldet, så den
nu er på niveau med 2010, hvor der var 15 innovationsnetværk mod 22 i 2016. Figuren viser
også, at finansieringen fra virksomheder for første gang i 2012 overgik den statslige finansiering,
hvilket har været tilfældet siden. Virksomhedsfinansieringen består af medlemskontingenter,
direkte finansielle bidrag og in kind bidrag.
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Innovationsnetværkenes
kerneaktiviteter

Matchmaking og videndeling
Innovationsnetværkene tilbyder en bred vifte af tilbud, som skal hjælpe med at matche virksomheder og videninstitutioner. Netværkenes tilbud handler om at være opsøgende overfor virksomheder for at identificere relevante problemstillinger, facilitere idégeneringsmøder, finde de rette
videnspartnere og den rette information om tilskud og ordninger, samle partnere og evt. assistere med at udforme ansøgninger.

Kerneopgaven for innovationsnetværkene er at styrke brobygning, matchmaking, samarbejde og
videndeling mellem erhvervslivet og videninstitutioner, dvs. universiteter, andre uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter.
Særligt er SMV’erne en vigtig målgruppe for innovationsnetværkene. Innovationsnetværkene
fungerer som samlingspunkt for alle relevante aktører i det respektive økosystem og hjælper
SMV’erne med adgang til og mulighed for at trække på viden fra forskellige videninstitutioner,
nationalt og internationalt.
Innovationsnetværkene tilbyder en vifte af aktiviteter, som skal styrke samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner om forskning, udvikling og innovation.
Grundlæggende er der fem hovedkategorier af aktiviteter: 1) matchmaking og videndeling 2)
samarbejdsprojekter 3) kompetenceudvikling 4) formidling 5) internationalisering
Der er en høj grad af indbyrdes dynamik mellem aktiviteterne i de forskellige hovedkategorier.
Fx kan et innovationsnetværks sparring med en virksomhed føre til, at virksomheden begynder
at deltage i et fagligt netværk - og efterfølgende går videre til at gennemføre et samarbejdsprojekt. I nogle tilfælde kan det være sammen med en udenlandsk videninstitution, netværk eller
virksomhed.

6.049

virksomheder deltog i
innovationsnetværkenes
matchmakingaktiviteter,
hvilket er en stigning
på 36 %.

I 2016 deltog i alt 6.049 virksomheder i de 22 innovationsnetværks matchmakingaktiviteter,
hvilket er en stigning på 36 %. Det tyder på at innovationsnetværkene bliver mere og mere
professionelle i deres arbejde og deres matchmakingtilbud appellerer til virksomhederne.
Under matchmaking og videndeling er der typisk fire typer aktiviteter:

Aktivitet

Beskrivelse

Konferencer, seminarer
m.fl.

Omfatter alt fra workshops over faglige seminarer til konferencer. Giver indblik i ny
viden og bruges som networkingsfora. Netværkene bruger mange forskellige redskaber
og metoder til at sikre en optimal videndeling, idégenerering og projektudvikling.

Individuel hjælp til at finde
samarbejdspartnere

Hjælp til enkeltvirksomheder og forskere med at finde egnede samarbejdspartnere
til et konkret projekt eller til løsning af et konkret problem.

Idégenerering

Forløbene har til formål at føre til nye samarbejdsprojekter med udgangspunkt i
en konkret idé, potentielt udviklingsområde eller i et nyt forskningsresultat.

Fundraising

En del af innovationsnetværkenes matchmakingaktiviteter handler om at sætte de
rette mennesker sammen, finde fundraisingmuligheder og udforme ansøgninger, der
kan hjælpe partnerne videre med et projekt, en udviklingsopgave eller noget tredje.

Alle 22 netværk tilbyder konferencer, seminarer m.fl., individuel hjælp til at finde samarbejdspartnere og idégenerering. De aktiviteter er ofte første step og fører efterfølgende til enten samarbejdsprojekter, kompetenceudviklingsforløb eller internationalisering.
I 2016 tilbød 86 % af innovationsnetværkene hjælp til at udforme ansøgninger for virksomhederne.
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I 2016 hjalp netværkene samlet med at udforme 206 ansøgninger, fordelt på:
── 54 ansøgninger til EU
── 87 ansøgninger til staten
── 40 ansøgninger til regionerne
── 25 ansøgninger til andre, herunder private fonde og lign.
Med hjælp fra innovationsnetværkene opnåede 125 ansøgninger finansiering i 2016:
── 14 ansøgninger til EU
── 60 ansøgninger til staten
── 29 ansøgninger til regionerne
── 22 ansøgninger til andre, herunder private fonde og lign
Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem de skrevne ansøgninger i 2016 og de ansøgninger der har opnået bevilling. Ansøgningerne, der opnåede finansiering i 2016, kan også være
udarbejdet i årene inden og først endeligt godkendt i 2016.

CASE: Innovation i tværfaglige oplevelsesnetværk
Case fra Invio
”Innovation i tværfaglige oplevelsesnetværk” er en case, der viser, hvordan Invio arbejder med
matchmaking, men casen er også et godt eksempel på et vellykket samarbejdsprojekt, hvor de
deltagende virksomheder i fællesskab, faciliteret af Invio, har udviklet nye co-udviklede produkter og services. Invio er forankret på Aalborg Universitet.
Selvom virksomheder er en del af en klynge, kan der være et stort potentiale i at lave små
oplevelsesnetværk i netværket. Ved at samle forskellige aktører med interessefællesskab i en
specifik branche eller med interesse for samme produkt i et mindre faciliteret netværk, bliver
der skabt ramme for, at etablere samarbejde om fx indkøb og leverancer, men især for at udvikle
noget nyt sammen. Netop sådan et mindre oplevelsesnetværk, har Invio etableret på Bornholm.
På Bornholm er der siden 2015 blevet arbejdet med innovation i oplevelsesvirksomheder
via netværksdannelse. Virksomheder der ligger langt fra hinanden i profil er her blevet samlet
for at etablere samarbejde og styrke hinanden via nye produkter og forbedre samlet forretningsgrundlag. Indledningsvist har arbejdet fokuseret på at give de medvirkende virksomheder større
kendskab til hinanden, så de kan se, hvad de hver især kan tilbyde hinanden i samarbejdet.
Mange nye individuelle og fælles events er på tegnebrættet, og den første ”skæve idé” havde
premiere på Travbanen på Bornholm, der var arrangør af et særdeles vellykket fællessangsarrangement. Her kom omkring 300 bornholmere, der havde købt billet til lokale og nationale kunstnere, der sørgede for den rette sangstemning. Mange af de fremmødte havde aldrig tidligere
været på travbanen, men fik information om de aktiviteter, der foregår på stedet – også når der
IKKE er løbsdage, og hvilken betydning travbanen har for lokalbefolkningen. Et godt eksempel
på, hvad der kan opnås med innovation i tværfaglige netværk, hvor sæsonbetonede virksomheder udvikler nye typer af forretningsområder.
Et andet konkret resultat af Oplevelsesnetværket er udviklingen af en bustur rundt til de deltagende virksomheder, hvor turisterne oplever et Bornholm, som normalt ikke er det, man ser, når
man besøger øen. Det er blandt andet guidede ture i Brændesgårdshaven, Bornholms Tekniske
Samling og Bornholmertårnet. Gæsterne skal også besøge travbanen i Almindingen, spille golf i
Rø og spise bornholmsk taffel på Restaurant Stenby Mølle.
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CASE: BiogasClean blev sat i forbindelse med Innovationsfonden
Case fra INBIOM
BiogasClean udvikler, fremstiller og markedsfører fuldautomatiske gasrensningssystemer,
der fjerner svovlbrinte i en 100% biologisk proces. Virksomheden blev etableret i 2008 og har
pt. 200 anlæg i 38 lande, der enten er i drift eller under opbygning. Efter en snak med INBIOM
til et netværksmøde fik virksomheden øjnene op for støttemulighederne i programmet InnoBooster, og fik herefter hjælp af INBIOM til facilitering af en ansøgning, hvilket har resulteret
i midler til produktudvikling.
Thorkil Dahlgreen, CEO i BiogasClean, deltog i et opstartsmøde for netværket Danish Bioenergy
Group, og fik i den forbindelse en god snak med Jacob Mogensen, netværksleder i Innovationsnetværket for Biomasse, omkring hvilke tilskudsmuligheder, der findes i det danske innovationsfremmesystem.
-

Til opstartsmødet snakkede jeg med Jacob, som spurgte om vi brugte de forskellige tilskudsmuligheder der findes. Det sagde jeg, at vi ikke havde ressourcer til selv at undersøge og
min forståelse var, at de fleste samarbejder skulle involvere tre universiteter og tre-fire
forskellige fabrikanter, så jeg sagde, at det havde vi faktisk ikke brugt tid på at undersøge,
fortæller Thorkil Dahlgreen, CEO i BiogasClean A/S.

Men efter et par dage besluttede han alligevel at kontakte Jacob Mogensen og høre nærmere
omkring mulighederne for hans virksomhed.
-

Jeg blev provokeret på den gode måde og kontaktede Jacob nogle dage efter og sagde, at
det havde jeg egentlig lyst til at høre noget mere om og inden der var gået en lille måned,
så havde han hjulpet os med at lave en ansøgning til Innovationsfonden under den ordning,
der hedder InnoBooster. Efterfølgende har vi så fået et tilskud til en produktudvikling, som
vi var ved at starte op. Men i kraft af tilskuddet har vi været i stand til at fremrykke processen og gennemføre udviklingsarbejdet.

InnoBooster er et program under Innovationsfonden, der giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at få støtte til at gøre gode idéer til virkelighed. Det kan være til et nyt
produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger virksomhedens konkurrenceevne.
-

Det har været meget positivt, og vi havde ikke fået ansøgt om midlerne fra Innovationsfonden, hvis det ikke havde været for INBIOM. Så jeg kan kun opfordre andre virksomheder til at tage kontakt til sekretariatet og høre nærmere om de muligheder der er derude
for hjælp og støtte. Det behøver slet ikke at være en kompliceret proces, det ved jeg nu,
afslutter Thorkil Dahlgreen.

FAKTA OM DANISH BIOENERGY GROUP
Innovationsnetværket for Biomasse, Enterprise Europe Network og Eksportforeningen etablerede
den 1. marts 2016 et nyt eksportnetværk for eksportparate bioenergivirksomheder. Læs mere om
netværket her: http://www.inbiom.dk/inbiom/om-inbiom/netvaerk-i-inbiom/danish-bioenergy-group
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Samarbejdsprojekter
En anden af innovationsnetværkenes kerneaktiviteter er samarbejdsprojekter. Innovationsnetværkene kan igangsætte og medfinansiere samarbejdsprojekter, hvor videninstitutioner og
virksomheder sammen udvikler ny viden og skaber innovation. Samarbejdsprojekter handler om
innovationsprojekter, som har til formål at udvikle nye produkter, processer, forretningsgange,
organisationsformer eller anden virksomhedsudvikling. Desuden handler samarbejdsprojekter
også om ”førfasen” – såkaldte forprojekter, hvor virksomheder og videninstitutioner kan teste
nogle idéer af i det små og afklare grundlaget for et egentligt større samarbejdsprojekt.

Figur 2.1: Antal samarbejdsprojekter i netværkenes aktiviteter
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I alt deltog 1182 virksomheder, heraf 876 virksomheder med under 50 medarbejdere i et eller
flere af innovationsnetværkenes samarbejdsprojekter i 2015.
Der har været et fald på 5 % i antallet af virksomheder, der har deltaget i samarbejdsprojekter
i forhold til 2016, men en stigning på 7,7 % for virksomheder med under 50 medarbejdere.
Selvom antallet af deltagende virksomheder er steget markant har det ikke smittet af på deltagelsen i samarbejdsprojekterne. En del af forklaringen kan være, at de første aktiviteter virksomhederne deltager i typisk er faglige netværk og matchmaking aktiviteter. Først senere, når der er
skabt et tillidsforhold, indgår virksomhederne i samarbejdsprojekter med videninstitutioner.

Figur 2.2: Antallet af virksomheder der har deltaget i netværkenes samarbejdsprojekter

For virksomhederne er formålet at udvikle en ny teknologi, et nyt produkt, en ny ydelse eller
anden virksomhedsudvikling. For videninstitutionerne er målet typisk at teste ny viden i praksis
- og dermed opnå nye erkendelser, som kan anvendes i forskningen eller i undervisningen. Nogle
af samarbejdsprojekterne involverer også offentlige institutioner (fx kommuner hospitaler,
plejehjem mv.), bl.a. for at inddrage brugernes viden og erfaringer på de pågældende områder.
I 2016 udbød de 22 innovationsnetværk tilsammen 266 samarbejdsprojekter, hvilket er på
niveau med 2015.
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Endvidere initierer og driver innovationsnetværkene forskellige former for faglige netværk, hvor
virksomheder og videninstitutioner mødes regelmæssigt og drøfter fagligt afgrænsede temaer
og problemstillinger. Som figur 2.3 viser, er virksomhedsdeltagelsen i faglige netværk steget fra
2013 til 2016. I 2016 deltog 2183 virksomheder i faglige netværk, heraf 1661 virksomheder med
under 50 medarbejdere. Den stadige stigning viser at faglige netværk opfattes som en værdiskabende aktivitet af både virksomheder og sekretariater.
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Resultatet af projektet kan i dag ses i 6 test-gadekær på Ærø, der har den størrelse gadekær, som
almindelige parcelhuse kan benytte. Hvert gadekær fylder ca. så meget som en stor havetrampolin med ca. 3 meter i diameter. Desuden er ”baggårdsmodellen” demonstreret i Mejlgade i Århus,
hvor gadekæret modtager vand fra 340 m2 tag.

Figur 2.3: Antal virksomheder i faglige netværk i perioden 2013-2016
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CASE: Biowater - en ekskursion blev til klimatilpassede gadekær
Case fra Vand i Byer – Innovationsnetværk for Klimatilpasning
At udvikle et klimatilpasset gadekær, der fremmer og optimerer biodiversiteten i gadekæret,
kræver viden og kompetencer fra mange forskellige parter. Biologer, arkitekter og ingeniører
skal snakke samme sprog, blive enige om at definere udfordring – og endelig nå frem til en
løsning, et nyt salgbart produkt. Forudsætningen er dog i første omgang, at parterne mødes
og får kendskab til virksomhedernes kompetencer. Vand i Byer skabte rammen for dette møde.
På Vand i Byers ekskursion til USA var 35 deltagere, heriblandt biologer fra virksomheden
Amphi Consult, der til daglig arbejder med biodiversitet, etablering af vandhuller samt naturgenopretning. På det tidspunkt var virksomheden ikke tunet ind på hverken klimatilpasning
eller ”Lokal Afledning af Regn”, LAR.
-

Vi havde aldrig tænkt over, at vi kunne lede tagvand til vandhuller! At deltage på turen
til USA var en øjenåbner. De indtryk vi fik, hvor vi så, hvordan regnvand kan bruges som
en resurse og som noget, der samtidig gavner frøer og padder i lokale vandhuller, var
noget, der har ændret vores måde at arbejde og tænke på. Fremover vil et af vores store
indsatsområder være det klimatilpassede gadekær, udtaler direktør Lars Briggs fra virksomheden Amphi Consult.

Ekskursionen skabte rammen for, at biologer, ingeniører og arkitekter mødtes, og baggrunden
for BioWater climapond – det klimatilpassede gadekær – var grundlagt. Der blev nedsat et team,
der henvendte sig til RealDania via Klimaspring for at høre, om der var mulighed for finansiering
af produktudviklingen af gadekæret.
Og det var der! Projektet blev en realitet, og biologer, arkitekter og ingeniører fik en ramme for at
diskutere funktionskrav og succeskriterier for gadekæret samt til at foretage produktudviklingen.
Tagvand ledes til gadekæret via tilløbsrender eller rør, og en vandbremse sikrer, at vandets hastighed bremses ned, inden det når gadekæret, så regnvandet kan fordeles til gadekæret uden at skabe for meget turbulens i bassinet. Det var vigtigt at definere, hvornårstrømningen i gadekæret var
”god nok”, og det var biologerne, der skulle definere dette, så livsbetingelser i gadekæret blev optimeret. Klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk Institut blev brugt til produktudvikling, test
og dokumentation af, hvad fordelingssystem og gadekær skulle kunne rent hydraulisk, så gadekæret både skulle kunne – og kan - håndtere hverdagsregn, dimensionsgivende regn og skybrud.
Arkitekterne kom på banen til at definere, hvordan design af tilløbssystemet skulle udformes.
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Lifestyle & Design Cluster har arrangeret et talentudviklingsprogram, der har til formål at matche
designtalenter fra designuddannelserne med møbel- og interiørvirksomheder for at skabe nye
idéer til designs. Derudover skal programmet inspirere til samarbejde omkring talentudvikling
og vidensdeling imellem uddannelser, studerende og virksomheder.
For at få nye produktidéer og afprøve samarbejdet med unge studerende har Frandsen
Group, som én ud af fire virksomheder, deltaget i et talentudviklingsprogram, der matchede
designtalenter med møbel- og interiørvirksomheder for at skabe nye idéer til designs. Frandsen
Group fik oplæg til en ny lampeserie med hjem og gik, sammen med de studerende, i gang med
at undersøge mulighederne for at sætte idéen i produktion.
Gennem et teamwork med fire studerende fik virksomheden det nye oplæg. De studerende kom fra fire forskellige designuddannelser og kendte ikke hinanden i forvejen, så der var
lagt op til flere udfordringer for de unge talenter. Én af forespørgslerne fra lampevirksomhedens
side lød på at lave lamperne til LED-belysning, som ifølge Frandsen Group i dag skal tænkes ind,
når man udvikler lamper.
Studerende på Arkitektskolen Aarhus, Rune Aude Holm, fortæller: ”Det var interessant
at se, hvordan studerende fra de andre skoler arbejder, og hvilke redskaber de har. Man kunne
se, at vi har forskellige styrker og svagheder. Vi var gode til at supplere hinanden, og samarbejdet gik fint. Også selvom vi geografisk var langt fra hinanden - vi brugte Skype til at tale sammen
og lagde vores ting op digitalt, så de andre i gruppen kunne kigge ind i det.”
Fælles formsprog
Den nye serie, som består af fire lamper, hedder Reflect, idet lamperne reflekterer lyskilden ud
i rummet. Selve pæren er gemt i midten bag en rund skærm, der matcher lampens runde form.
Med en drejefunktion kan flere af lamperne give både direkte og indirekte lys.
Det blev til fire lamper med hver sin funktion holdt i samme designsprog: En væglampe,
standerlampe, bordlampe og en pendel. Alle lamper har samme mål, hvilket kan holde produktionsomkostningerne nede. Designtalenterne lagde op til, at lamperne skulle laves i farverne mørkeblå, lyseblå, messing og kobber med en lys farvetone indeni, så lyset spredes ud i omgivelserne.
Lys designidé
Det var vigtigt for Frandsen Group, at de studerende skabte en lampeserie, som passer til virksomhedens designsprog. Det lykkedes, fortæller direktør Benny Frandsen, som er godt tilfreds
med resultatet: ”Det var spændende at være med i projektet. Det var nyt for os, og vi har fået
produktnyheder med herfra. De studerende ramte vores opgavebeskrivelse meget godt, og det
er faktisk det, der har imponeret mig mest.”
For de studerende var mødet med virksomheden et godt skridt på deres uddannelsesvej. Rune
Aude Holm fortæller: ”Vi har fået en bedre forståelse af kravene fra erhvervslivet til designere
og arkitekter og indsigt i, hvad der foregår i den virkelige verden. Vi har nu oplevet de krav, der
er, hvis man skal have noget i produktion, og hvor meget økonomi betyder.”
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Kompetenceudvikling
Den tredje kernekategori af aktiviteter i innovationsnetværkene er kompetenceudvikling. Netværkene har et stort indblik i den viden, som løbende udvikles på videninstitutionerne. Netværkene har en løbende kontakt til forskerne, deltager i konferencer i ind- og udland og har fingeren
på pulsen i forhold til, hvad der er nyt og på vej inden for det respektive teknologiområde eller
inden for nye metoder. Netværkene har derfor en vigtig rolle i hele tiden at bruge deres indsigt i
de to verdener til at sikre, at den rigtige viden kommer i spil hos de rette brugere.

Figur 2.4: Antal nye uddannelser, kurser og efteruddannelsesforløb for virksomheder, netværkene samlet
har deltaget i at udvikle i samarbejde med uddannelsesinstitutioner
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Udviklingen kan ses i lyset af, at der de sidste år har været stort fokus på tiltrækning af kvalificeret
arbejdskraft, hvilket har været væsentligt for mange netværk at være med til at tage ansvar for.
Som figur 2.5 viser, har stigningen i antal uddannelsesforløb også resulteret i en stigning i antallet af deltagende virksomheder på 215 %.

Figur 2.5: Antallet af virksomheder der har deltaget i de nye uddannelser, kurser og efteruddannelsesforløb for virksomheder, netværkene samlet har deltaget i at udvikle
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Samtidig kender netværkene virksomhedernes udfordringer og har en god forståelse for, hvilke
aktører der skal bringes på banen, når det handler om kompetenceudvikling. I nogle situationer
er det oplagt, at det er andre virksomheder eller studerende, mens det i andre situationer kræver
en forsker eller underviser. Jf. figur 1.2 for en oversigt over de forskellige typer af videninstitutioner netværkene har inddraget i årenes løb. Netværkene udbyder normalt ikke selv kurser og
efteruddannelsesforløb, men bistår i udviklingen af disse på baggrund af deres særlige viden
omkring virksomhedernes behov.
59 % af netværkene har deltaget i udviklingen af nye uddannelser, kurser og efteruddannelses-forløb i 2016 i samarbejde med uddannelsesinstitutioner. 13 netværk har i 2016 deltaget
i at udvikle 28 nye uddannelsesforløb for virksomheder, hvor 511 forskellige virksomheder
har deltaget.
Figur 2.4 viser, at antallet af kurser og uddannelsesforløb, som netværkene har deltaget i at
udvikle, var på højeste niveau i 2013. Efter et par år med fald i antal uddannelsesforløb, er
antallet igen steget.
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Case: Inspiration og viden til at udvikle detailhandlen
Case fra Service Platform
Digitaliseringen udfordrer alle, og detailhandlens små og mellemstore byer kigger mod deres
cityforening for svar på, hvordan man kan skabe en levende midtby. Disse foreninger er dog
båret af små budgetter, ildsjæle og frivillige kræfter. Service Platform inviterede derfor citychefer, formænd for handelsstandsforeninger og andre i ledende roller inden for detailhandlen
til at deltage i udviklingsforløbet CityChef 2020. Formålet med forløbet har været at kompetenceudvikle, opruste og facilitere erfaringsudveksling og videndeling mellem deltagerne for i sidste
ende at klæde dem på til at vækste den lokale detailhandel i det digitale paradigme.
Gennem inspiration udefra, erfaringsudveksling og best practice er deltagerne blevet
rustet til at kunne løfte cityforeningernes arbejde fra at handle om diskussioner om åbningstider
til også at handle om at udvikle oplevelser og gøre midtbyen levende. De 20 citychefer fik væsentlige nye kompetencer og indsigt i digitalisering og fremtidens detailhandel. Dette forventes
at styrke de 20 cityforeninger, der vil være mere parate til at ændre praksis og søge nye muligheder gennem teknologien.
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– Det forbløffer mig til stadighed, hvad man kan opnå, hvis man sætter sig i et rum med lige
sindede mennesker, der virkelig er indstillet på at udvikle sig selv og dermed deres arbejde.
Når det kobles sammen med inspirerende oplæg, så sker der noget med ens kreativitet.
Sådan siger Micael Duncan, næstformand i Business Slagelse, da han bliver adspurgt om sine
oplevelser med Service Platforms projekt ”CityChef 2020”.
Her deltog han sammen med 21 ligesindede i en række events, der har til formål at opkvalificere
deltagernes respektive handelsbyer. Det skal Micael Duncan og de andre deltagere nu hjem og
arbejde på. Førstnævnte er ikke i tvivl om, at han kan bruge den nyligt vundne erfaring hjemme
i Slagelse.
-

Jeg har fået en masse fyldt i min erfaringsrygsæk. Nye tiltag, ny viden og nye ideer, jeg kan
tage med til min bestyrelse. Det har givet mig en helt anden tilgang til at arbejde systematisk, bruge data og generelt træffe beslutninger på et intelligensbaseret grundlag. CityChef
2020 har hjulpet mig til at træffe beslutninger på baggrund af viden og data frem for det,
jeg tror er rigtigt. Nu ved jeg, det er rigtigt, siger Micael Duncan.

De synspunkter kan Heidi Svane Pedersen fra Service Platform og arrangør af CityChef
2020-projektet kun bakke op om.
– Det er ildsjæle, der virkelig formår at skabe udvikling på trods af ringe opbakning fra baglandet, små budgetter og få hænder. Deltagerne var nysgerrige, videbegærlige og savnede
kendskab og indsigt i digitalisering og nye måder at tænke forretning på. De har fået en
forståelse for det digitale paradigme, de står overfor, så de kan udfordre deres handelsbyer. Alle kigger på citychefen for at få vækst i byen, og nu har de værktøjerne til at vise deres
bestyrelser, hvordan det kan gøres, siger hun.
I projektet deltog VIA Design, CBS Institut for marketing, Alexandra Instituttet, Force Technology, samt Erhvervsakademi Aarhus – forskning og udvikling.

Internationalisering
En fjerde hovedkategori, som netværkene tilbyder kerneaktiviteter inden for, er internationalisering.
Over de seneste år har innovationsnetværkene engageret sig i og selv initieret flere internationale aktiviteter. I 2016 havde 19 ud af de 22 innovationsnetværk en decideret internationaliseringsstrategi, der er behandlet og vedtaget i bestyrelsen eller styregruppen.
Netværkene samarbejder med de øvrige aktører i erhvervsfremmesystemet, der har fokus på internationalisering af danske virksomheder, bl.a. Enterprise Europe Network, Udenrigsministeriet/Eksportrådet, Innovationscentrene og brancheorganisationer.
I 2016 deltog 2976 virksomheder i netværkenes internationale aktiviteter. I alt etablerede innovationsnetværkene 654 internationale samarbejder i 2016, hvilket er 30 samarbejder i
gennemsnit per netværk og en stigning fra 2015 på 50 %. Internationale samarbejder tager tid
at få etableret, men den store stigning viser, at klyngernes fokus på internationalisering gennem
en årrække nu bærer frugt.
I 2016 indgik de danske innovationsnetværk totalt set i:
── 205 klyngesamarbejder i 38 lande
── 192 vidensamarbejder i 84 lande
── 257 B2B-samarbejder i 34 lande
Et klyngesamarbejde er et samarbejde, hvor et netværk samarbejder med en eller flere udenlandske klynger. Et vidensamarbejde er et samarbejde, hvor et netværk samarbejder med en
eller flere udenlandske videninstitutioner. Et B2B-samarbejde er et samarbejde faciliteret af
netværkssekretariatet, og hvor netværkets virksomheder samarbejder med udenlandske virksomheder.
Fordelingen af typer af internationale aktiviteter ses i figur 2.6. Bemærk at 2016 er første gang,
der bliver spurgt til international matchmaking. Derfor er der ingen værdier for de foregående år.

Figur 2.6: Andelen af netværk som udbød forskellige typer af internationale aktiviteter i 2016
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Topscorerne af de lande, netværkene samarbejder med, er vores nabolande; Tyskland, Sverige
og Norge. Men som kortet viser, har netværkene samlet set aktiviteter over det meste af verden.
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CASE: 2016 i virtual reality
Case fra Dansk Lyd
I 2015 gennemførte Danish Sound et BSR Innovation Express projekt under titlen ”Digital and
Creative Sound Solutions” i samarbejde med bl.a. en belgisk klynge screen.brussels og danske
Interactive Denmark. Som en del af projektet blev partnerne afklarede omkring trends og satsningsområder, og projektet blev afsluttet med en større europæisk Virtual Reality Hackathon i
Bruxelles med massiv dansk tilstedeværelse i januar 2016.
Det blev startskuddet på Danish Sounds år i det virtuelle. I foråret 2016 indgik Danish Sound
et partnerskab med CopenX – en ny VR/AR konference, der blev afholdt for første gang i september 2016 på Papirøen. Som partner bidrog innovationsnetværket i forhold til workshopdagen
og rekruttering. Konferencen samlede mere end 250 professionelle på konferencens dag 1 og 2,
der bød på en perlerække af keynotes. På konferencens 3. og 4. dag var udstillingsområdet åbnet
op for offentligheden, hvor mere end 750 gæster benyttede sig af muligheden for at lære, hvad
VR går ud på.
Danish Sounds VR fokus skyldes, at 3D lyd er en helt central del af ”the truly immersive
experience”. Derfor fulgte innovationsnetværket i december op med en velbesøgt workshop
hos Aalborg Universitet København - CopenXSound - Immersed in Audio, igen i samarbejde med
CopenX. Her kom ca. 80 deltagere gennem en række intensive workshops med nogle af branchens
største eksperter. Ambitionen med CopenXSound var at skabe øget bevidsthed omkring vigtigheden af lyden ift. at skabe en medrivende VR oplevelse, samt at motivere det danske VR/AR (Augmented Reality) miljø til at arbejde med forskellige lydløsninger på nye eller eksisterende 360-,
VR- og ARprojekter.
Både CopenX og CopenXSound har tiltrukket udenlandske deltagere og Danish Sound har
også via BSR Innovation Express bevillingen Virtual Reality Sound og et solidt samarbejde
med Enterprise Europe Network kunnet støtte danske virksomheders deltagelse i to internationale VR matchmaking events: Virtual Reality World Congress i Bristol, Storbritannien og
Virtual Reality Meetings Brokerage Event i Lille, Frankrig.

kan få kritiske forbrugere op i det røde felt – og de udgør en stadig mere magtfuld gruppe,
som gerne tager sagen i deres egen hånd og udvikler alternativer til ’det etablerede’ indenfor
alle sektorer. Der er mange måder at gøre det på - denne case er et eksempel på, hvordan
(nordisk) kultur med succes kan anvendes som en innovativ brandingstrategi.
ROSA – Dansk Rock Samråd har i mange år introduceret kunstnere fra den nordiske musikscene
i Spanien og Latinamerika og parret dem med like-mindede kolleger. Sammen med den spanske
samarbejdspartner ’Zona de Obras’ har man skabt Dias Nordicos, som Brandbase nu arbejder
sammen med og støtter med forskningsbaseret viden og innovative ideer omkring kulturel branding. Samarbejdet handler således både om branding og markedsskabelse i det kulturelle felt og
om i praksis at udvikle alternative tilgange til nye markeder – og det involverer både kunstnere,
kulturoperatører og forskere i Spanien, Sydamerika og Danmark.
Brandbase netværket kalder sig ’Nordic Sound’. Initiativet er støt voksende – på det spanske og
latinamerikanske marked, hvor der ikke alene er stor interesse for den nordiske musik, men også
for nordiske værdier mere generelt. ROSA, Zona de Obras og lokale samarbejdspartnere er i dag
godt i gang med at udvikle en ny brandingplatform for nordisk kunst og kultur, der inddrager
publikum, og det er dette arbejde ’Nordic Sound’ støtter.

Formidling
Formidling er den femte og sidste hovedkategori i netværkenes kerneaktiviteter. Formidlingsaktiviteter er af stor betydning for innovationsnetværkene, da formidlingsaktiviteterne skaber
synlighed og interesse om det faglige felt, netværket opererer inden for og om netværkets aktiviteter, både over for de allerede involverede, nye potentielle deltagere, for pressen og overfor
beslutningstagere samt bevillingsgivere.

Innovationsnetværkets samarbejde med internationale klynger inden for området har også
båret frugt, og i 2017 bliver næste skridt et regulært nordisk netværk i samarbejde med svenske
Media Evolution og finske Tubiini under titlen Mixing Baltic Reality. Her inddrages CopenX
igen, både på Folkemødet, hvor Danish Sound går sammen med WelfareTech og i forbindelse
med selve konferencen i september 2017, samt til events i Sverige og Finland. Danish Sound
forventer endnu et stærkt VR år i 2017.

Case: Nordic Sound på det spanske og latinamerikanske marked
Case fra BrandBase
Brandbase projektet Nordic Sound har udviklet en position på de spansktalende markeder, der
både bygger på nordisk lyd og på nordiske værdier.
Musikbranchen er domineret af store multinationale industrier - og medier, spillesteder
og arrangører er ofte ret konservative i deres valg af repertoire, for der er mange penge på højkant, og det er sikrest at satse på det kendte og populære. Det er den klassiske, industrielle, onde
cirkel, som ensarter alting, og gør det enormt vanskeligt for små alternative aktører at få fodfæste. Og den møder modstand i dag. Store industriers markedsdominans er noget, der virkelig
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viden, netværkets aktiviteter samt nyt fra medlemmerne. Derudover har størstedelen af netværkene forskelligt informationsmateriale på henholdsvis dansk og engelsk.
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Figur 2.7 viser, at hvert enkelt innovationsnetværk gennemsnitligt har været omtalt 46 gange
i pressen i 2016. Omtalen af innovationsnetværkene i pressen er steget med 15 % i forhold til
året før, hvilket kan forklares med, at netværkene udsendte 26 % flere pressemeddelelser. Det
viser, at netværkene har flere gode historier at fortælle om deres succeser. En anden forklaring
på den øgede synlighed kan også være, at netværkene har stigende fokus på, og er blevet bedre
til, at fortælle de gode historier.

Perspektivkonference
Projektets resultater bliver præsenteret på en perspektivkonference i oktober 2017. Projektdeltagere og en hvidbog ledsaget af imagefilmen vil beskrive proces og resultater, og konferencen
vil inspirere til fortsatte og nye samarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner/
studerende.

Figur 2.7: Antal formidlingsaktiviteter målt i gennemsnit per innovationsnetværk 2011 – 2016
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CASE: Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i
Region Sjælland giver forventning om jobskabelse og vækst
Case fra Biopeople
Produktionsvirksomheder har fået indblik i alternative uddannelsesretninger som rekrutteringsgrundlag, og studerende har opdaget spændende jobmuligheder. Dette er sket i det direkte
møde mellem virksomheder og studerende, som da Statoil Refining Kalundborg fx inviterede
henholdsvis kommunikations- og psykologistuderende fra RUC til at løse projekter, og da DBI
Plastic i Stenlille og Royal Unibrew i Faxe gennemførte praktikforløb med studerende fra henholdsvis RUC og Erhvervsakademi Sjælland.
Toårigt projekt
”Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Region Sjælland” er et toårigt projekt, der
startede i 2015 med det formål at rekruttere og fastholde arbejdskraft i regionen. Statoil Refining
Kalundborg og Novo Nordisk i Kalundborg var virksomhedspartnere (siden kom flere virksomheder til). Erhvervsakademi Sjælland, University College Sjælland og RUC var offentlige partnere og
Biopeople - Denmarks Life Science Cluster var projektleder og ansvarlig for kommunikation.
Formidling højt prioriteret
Mødet mellem virksomheder og studerende blev skabt via karrieredage, projektbørser, gæstelærerordninger, praktikophold og innovation camps. Formidling af disse aktiviteter og resultater
havde høj prioritet. Projekthjemmesiden www.kap-sjaelland.dk blev hjemsted for publikationer
til studerende og virksomheder, artikler, pressemeddelelser og -klip, delrapporter samt en film
med interview med studerende, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Artikler og rapporter
blev desuden publiceret på Regionens og Biopeoples platforme. Korte klip fra filmen blev udsendt
via institutionernes Facebook-platforme, og anvendes desuden ved rekruttering af nye studerende.
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Virksomhedernes udbytte

somhederne via klyngeaktiviteterne får tilført ny viden, som udvikler og styrker deres innovationskompetencer. 55 pct. af de deltagende virksomheder angiver at de har skabt eller forventer at
skabe innovation, i form af nye produkter, services eller processer, på baggrund af deltagelsen i
klyngeaktiviteterne.
Virksomhedsanalysen peger også på, at jo længere tid en virksomhed har været tilknyttet en
klynge, og jo flere forskellige aktiviteter de har været involveret i, jo større er udbyttet.

Det er en udfordring at opgøre effekten af innovationsnetværkenes arbejde. Nogle effekter
viser sig først om en årrække, andre er indirekte og handler om de gevinster, der kommer ud
af, at både virksomheder og videninstitutioner ændrer deres ”mindset” omkring mulighederne
i vidensamarbejder. I performanceregnskabet opgøres tre typer af effekter:
── Antal virksomheder, der har fået styrket deres innovationskompetencer som
følge af netværksdeltagelsen

Figur 3.1: Virksomheder der har fået tilført nye kompetencer som markant øger innovationsevnen som
følge af netværksdeltagelsen 2007-2016
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── Antal virksomheder som har fået nye ideer til nye innovationer som følge
af deltagelsen i netværkenes aktiviteter.
── Antal virksomheder som har opnået innovation som følge af deltagelsen i
netværkenes aktiviteter
Der måles ikke direkte på virksomhedernes udbytte. Netværkssekretariaterne bliver bedt om
at angive hvor mange virksomheder der efter deres vurdering har opnået ovenstående effekter.
I løbet af 2016 deltog 11.110 virksomheder i de danske innovationsnetværks aktiviteter, og det
har bl.a. ført til, at:
── 3215 virksomheder, heraf 2422 med under 50 medarbejdere, fik tilført nye
kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen
── 2969 virksomheder, heraf 2297 med under 50 medarbejdere, udviklede nye
ideer som senere kan blive omsat til nye produkter, ydelser eller processer
── 805 virksomheder, heraf 562 med under 50 medarbejdere, udviklede nye produkter,
ydelser eller processer som følge af deres deltagelse i et innovationsnetværk
Figur 3.1 viser, at fra 2015 til 2016 steg antallet af virksomheder, der har fået tilført nye kompetencer og værktøjer, som markant forbedrer innovationsevnen, fra 1926 til 3215, svarende
til en stigning på 67 pct. Antallet er det højeste nogensinde. Det kan hænge sammen med den
stigning, der har været i udbud af uddannelsesaktiviteter, som innovationsnetværkene har været
involveret i udviklingen af jf. fig. 2.4 og 2.5, samt at flere virksomheder har deltaget i netværkets
aktiviteter.
Hvis man spørger virksomhederne selv, som Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
har gjort i Virksomhedsanalyse 20162, understøtter de også netværkenes vurdering af, at virk-
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Som figur 3.2 viser, er antallet af virksomheder, der fik nye idéer, som senere kan føre til innovation, igen steget efter et par år med fald.
Figur 3.2: Virksomheder der har fået nye idéer, der senere kan føre til innovation som følge af netværksdeltagelsen 2007-2016
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Antallet af virksomheder, der har udviklet nye produkter, ydelser eller processer som følge af
deres deltagelse i et innovationsnetværk, har ligget nogenlunde stabilt de senere år. Men som
det fremgår af figur 3.3 er andelen af SMV’er stigende. Det tyder således på, at netværkene i
højere grad fokuserer på at skabe innovation i virksomheder med under 50 ansatte.

Se Virksomhedsanalyse 2016, udgivet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
her: http://clusterexcellencedenmark.dk/da-DK/Quickmenu/Publikationer.
aspx?PID=22&M=NewsV2&Action=1&NewsId=608
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Figur 3.3: Virksomheder der har udviklet nye produkter, ydelser og/eller processer som følge af netværksdeltagelsen 2007-2016
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Udviklingen 2010-2016
Siden det første performanceregnskab blev udarbejdet er der kommet nye netværk, nogle er
fusioneret, og andre er lukket. Desuden har finansieringsgrundlaget og bevillingsstørrelserne
ændret sig, lige som netværkene naturligt har udviklet sig i takt med det omgivende samfund
og teknologien. Det forudsætter derfor en forståelse for udviklingen og ændringerne i netværksstrukturen, når man sammenligner tallene i perioden.

1. Struktur og ressourcer
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Procent

15
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

ændring
2015-16

4,4

4,2

4,3

4,0

4,0

4,9

3,2

-35%

Samlet omsætning inkl. in kind og kontingenter

151,9

237,8

316,6

302,2

267,8

227,3

235,8

3,7%

Heraf finansiering fra:
Staten
Regioner/kommuner
Videninstitutioner
Virksomheder
EU
Andet

74,8
10,2
3,3
47,8
6,9
8,9

100,8
10,8
20,3
85,4
7,3
13,2

119,1
23,5
20,7
126
16,8
10,5

110,7
26,3
29,9
115,7
11,0
8,6

90,0
16,6
26,5
119,5
11,5
3,6

75,4
25,6
18,2
93,7
10,5
4,0

86,8
17,3
18,0
103,9
5,5
4,3

15,2%
-32,4%
-1,4%
11,0%
-47,6%
7,4%

Gennemsnitlig omsætning per netværk

10,1

10,8

14,4

13,7

12,2

10,3

10,7

3,7%

Omsætning per medarbejder

2,3

2,6

3,3

3,4

3,1

2,1

3,4

58,6%

4,7

5,3

5,6
4,1
0,4
0,7
0,3

5,4
4,0
0,4
0,7
0,30

11,3
6,2
1,0
3,7
0,32

8,4
7,1
0,3
0,8
0,22

-25,5%
14,5%
-74,3%
-77,7%
-31,3%

23%

23%

32%

27%

41%

18%

-55,6%

Medarbejdere
Gennemsnitligt antal medarbejdere i netværkene
(årsværk)

Finansiering (mio. kr.)

Kontingent samlet
Kontingent virksomheder
Videninstitutioner
Offentlige institutioner
Andre
Andel af netværkene, der har kontingentindtægter
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2. Aktiviteter og virksomhedsdeltagelse
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Procent

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Procent

15
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

ændring
2015-16

15
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

ændring
2015-16

Samlet antal deltagere i netværkenes aktiviteter

Samarbejdsprojekter i regi af netværkene

Samlet antal deltagende virksomheder
I alt
Heraf virksomheder med under 50 ansatte

3.155
1.936

5.883
4.060

7.383
4.720

6.861
4.366

7.563
4.717

7.522
5.348

11.110
7.384

47,7%
38,1%

Gennemsnitligt antal deltagende virksomheder
pr. netværk

210

267

336

312

344

342

505

47,7%

3.011

3.062

3.203

2.601

2.769

6,4%

Antallet af dedikerede virksomheder i netværkene
Gennemsnitligt antal dedikerede virksomheder
pr. netværk

137

139

146

118

126

6,4%

Antal videninstitutioner der deltog i netværkets
aktiviteter

233

402

413

554

517

502

674

34,3%

Gennemsnit pr. netværk

16

18,3

18,8

25,0

23,5

22,8

30,6

34,3%

Antal offentlige aktører der deltog i netværkenes
aktiviteter

654

609

559

872

55,9%

Gennemsnit pr. netværk

30

28

25

40

55,9%

Brobyggende aktiviteter
Antal virksomheder, der har deltaget i match
making-aktiviteter arrangeret af netværkene
Antal virksomheder, der deltog i Internationale
aktiviteter
I alt
Gennemsnit pr. netværk

4913

5932

4.302

5.403

4.433

6.049

36,4%

2.976
135

80,3%
80,3%

Antal internationale samarbejder
Klyngesamarbejde
Vidensamarbejde
B2B-samarbejde
Total

182
119
130
431

205
192
257
654

12,6%
61,3%
97,7%
51,7%

Antal lande hvori der er etableret internationale
samarbejder
Klyngesamarbejde
Vidensamarbejde
B2B-samarbejde
Unikke lande i alt

59
35
24
64

38
84
34
86

-35,6%
140,0%
41,7%
34,4%

Antal ansøgninger der har opnået finansiering i
2016, som netværkene har hjulpet med.
- EU
- Staten
- Region
- Andre

906
615
60,4

1445
998
65,7

1.801
1273
81,9

1.580
1.090
72

1.648
1.189
75

1.245
813
57

1.182
876
54

-5,1%
7,8%
-5,1%

Antal virksomheder, der deltog for første gang i et
samarbejdsprojekt med en videninstitution
I alt
Heraf virksomheder med under 50 ansatte
Gennemsnit pr. netværk

174
146
11,6

378
339
17,2

364
311
16,5

335
292
15

296
255
13

259
183
12

270
237
12

4,4%
29,9%
4,4%

1.334
892
61

1.612
1.155
73

1.879
1.280
85

2.183
1.661
99

16,2%
29,8%
16,7%

48

17

12

28

127,0%

352

155

162

511

216,4%

Antal virksomheder, der deltog i faglige netværk
I alt
Heraf virksomheder med under 50 ansatte
Gennemsnit pr. netværk

Kompetenceudvikling
Antallet af nye uddannelser, kurser og
efteruddannelses forløb for virksomheder,
netværkene deltog aktivt i at udvikle

37

32

26

Antallet af forskellige virksomheder der
har deltaget i uddannelsesforløbene

Formidling
1.650
75

Antallet af ansøgninger netværkene har hjulpet
virksomhederne med
- EU
- Staten
- Region
- Andre

32

2.276

Antal virksomheder, der deltog i konkrete samarbejdsprojekter
I alt
Heraf virksomheder med under 50 ansatte
Gennemsnit pr. netværk

363
24

1225
56

1.419
65

1.943
88

1.529
70

75
79
37

80
83
51

77
174
57
23

54
87
40
25

-29,4%
-49,9%
-29,4%
11,1%

58
48
32

45
50
31

23
90
50
10

14
60
29
22

-37,8%
-33,6%
-42,2%
120%

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Antal omtaler af netværkene i lokale
og landsdækkende medier

402

516

846

831

684

890

1.008

13,3%

Antallet af nyhedsbreve netværkene har udsendt

166

202

247

285

326

300

368

22,7%

218

212

245

117

156

197

26,4%

1716

2314

1.318

1.160

1.392

1.796

29,0%

Antallet af pressemeddelelser netværkene
har udsendt

Generel formidling og opsøgende arbejde
Antal nye virksomheder netværkene tog individuel
kontakt til mhp. deltagelse i netværkene

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
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3. Virksomhedernes udbytte
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Procent

15
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

22
netværk

ændring
2015-16

Bilag: Præsentation af de
danske innovationsnetværk

Innovation
Antal virksomheder, der har fået tilført nye
kompetencer, der kan føre til innovation
-        I alt
-        Virksomheder med under 50 medarbejdere
-        Gennemsnit pr. netværk

I det følgende præsenteres de 22 innovationsnetværk, der indgår i Performanceregnskab 2017.
2016.
896
541
60

1885
1.254
85,7

2.599
1.540
118,1

1.747
1.344
79

1.622
1.248
74

1.926
1.465
88

3.215
2.422
146

66,9%
65,3%
66,9%

445
265
30

1218
845
55,4

2.059
1.374
93,6

2.437
1.762
110,8

2.061
1.279
93,7

1.983
1.564
90,1

2.969
2.297
135,0

49,7%
46,9%
49,7%

322
192
21

728
506
33,1

869
519
39,5

780
565
35,5

786
547
35,7

694
524
31,5

805
562
36,6

16,1%
7,3%
16,1%

Antal virksomheder, der har udviklet nye ideer
som senere kan blive omsat i nye produkter,
ydelser eller processer
-        I alt
-        Virksomheder med under 50 medarbejdere
-        Gennemsnit pr. netværk
Antal virksomheder, der har udviklet nye
produkter/ydelser/processer
-        I alt
-        Virksomheder med under 50 medarbejdere
-        Gennemsnit pr. netværk

INBIOM - Innovationsnetværket for biomasse
INBIOM er katalysator for innovativ udvikling af ny teknologi, nye produkter og virksomheder med udgangspunkt i biomasse
udgangspunkt
i biomasse
og og
er er
med
med
til at
til sikre,
at sikre,
at Danmark
at Danmark
bliver
bliver
blandt
blandt
dede
førende
førende
nationer
nationer
inden
inden
for den
biobaserede
for
den biobaserede
økonomi.
økonomi.
www.inbiom.dk
www.inbiom.dk
Biopeople - Innovationsnetværket for Biosundhed
Biopeople er Danmarks Innovationsnetværk inden for biosundhed, der skaber mødesteder for private
virksomheder og offentlige institutioner for at øge innovationen og væksten til gavn for Danmark og
dansk eksport. www.biopeople.dk
Dansk Materiale Netværk
Innovationsnetværket beskæftiger sig med de mest betydningsfulde materialer for dansk industri,
såsom metaller, halvledere, keramer og polymere materialer og har fokus på at styrke danske virksom
heders konkurrenceevne og indtjening gennem innovativ anvendelse af materialer og materialetek
nologier. www.dmn-net.com
Innovationsnetværket Dansk Lyd
Dansk Lyd arbejder gennem projekter, konferencer, internationale aktiviteter mv. med at fremme det
danske
det
danske
lyd-økosystem
lyd-økosystem
indenfor
indenfor
femfem
områder:
områder:
Lydoptagelse
Lydoptagelse
og reproduktion,
og reproduktion,
lyddiagnostik
lyddiagnostik
og monitoreog
ring, digitale medier,
monitorering,
digitalelyddesign
medier, lyddesign
og velfærdsteknologier.
og velfærdsteknologier. www.dansklyd.org
www.dansklyd.org
Innovationsnetværket Dansk Lys
Innovationsnetværket
Dansk
Lys har fokus på lys
Dansk
i alleLys
dets former: Dagslys såvel som kunstlys. Netværkets sigte er, at det
Dansk Lys
faglige
fokus
harinden
fokusfor
på netværkets
lys i alle dets
rammer
former:skal
Dagslys
kunnesåvel
omsættes
som kunstlys.
til kommercielle
Netværkets
produkter
sigte er,og/eller
at det
faglige fokus
forskning.
www.dansklys.dk
inden for netværkets rammer skal kunne omsættes til kommercielle produkter og/eller
forskning. www.dansklys.dk
FoodNetwork - Fødevaresektorens Innovationsnetværk
FoodNetwork
Netværkets
vision
- Fødevaresektorens
og mission er at styrke
Innovationsnetværk
innovationsevne og vækst primært i fødevaresektorens
Netværkets
små
og mellemstore
vision ogvirksomheder
mission er at styrke
og sikre
innovationsevne
disse virksomheders
og vækst
samspil
primært
medi store
fødevaresektorens
virksomhedersmå
og videninstitutioner.
mellemstore virksomheder
www.foodnetwork.dk
og sikre disse virksomheders samspil med store virksomheder og
videninstitutioner. www.foodnetwork.dk
InfinIT - Innovationsnetværket for it
InfinIT -formål
InfinITs
Innovationsnetværket
er at initiere synergi,
for itvidenudveksling og samarbejde mellem virksomheder og videnInfinITs formål
institutioner
med
er at
fokus
initiere
på at
synergi,
adressere
videnudveksling
virksomhedernes
og samarbejde
udfordringer
mellem
med produktvirksomheder
og serviceog videninstitutioner med
innovation
gennem
fokus på
brug
at af
adressere
state-of-the-art
virksomhedernes
informationsteknologi.
udfordringer med
www.infinit.dk
produkt- og serviceinnovation
gennem brug af state-of-the-art informationsteknologi. www.infinit.dk
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InnoBYG - Innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri
InnoBYGs overordnede vision at skabe, samle og sætte ny viden om energieffektivitet og bæredygtighed
i spil i byggeriet på tværs af branchens faggrupper og ved tæt inddragelse af byggebranchens kunder.
www.innobyg.dk

Innovationsnetværket for klimatilpasning – Vand i Byer
Vand i Byer arbejder på at udvikle og vedligeholde et landsdækkende netværk, der mobiliserer alle
aktører, der er relevante i arbejdet med klimatilpasning. Visionen er at skabe klimarobuste og bæredygtige byer ved værdiskabende vandhåndtering. www.vandibyer.dk

Inno-Pro - Innovationsnetværk for produktion
Inno-Pro er et netværk for virksomheder inden for bl.a. avanceret materiel, specialiseret metal- og
materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og kommunikationsløsninger samt
andre højteknologiske forretningsområder. www.inno-pro.dk

MedTech Innovation, Innovationsnetværket for medicoteknik
MedTech Innovation har til formål at facilitere vækst i den danske medicoteknologiske branche. Netværket arbejder med at øge videndeling, samarbejde og erfaringsudveksling mellem forskere, klinikere og
virksomheder, for derigennem at skabe ny vækst bygget på innovation. www.medtech-innovation.dk

Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi
Invio styrker viden om oplevelsesøkonomi gennem ny forskning, videndeling, matchmaking og samspil
mellem virksomheder og videninstitutioner. På den måde skal virksomhedernes evne til udvikling og
innovation styrkes, så der i sidste instans skabes øget vækst og beskæftigelse i erhvervslivet.
www.invio-net.dk

Inno-SE (Innovationsnetværket Smart Energy)
Inno-SE ønsker at blive en af Europas førende klynger inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer ved at bringe virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder sammen i partnerskaber. www.inno-se.dk

Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster arbejder for at fremme innovation og bæredygtig
vækst primært i de små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de kreative brancher.
www.ldcluster.com
Innovationsnetværk BrandBase
BransBase er et laboratorium, hvor forskere og praktikere tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden
og samarbejder om at udvikle og implementere nye metoder til analyse og fortolkning af forbrugere og
markeder. www.brandbase.dk
Innovationsnetværket for Finans IT
Innovationsnetværket for Finans IT er et stærkt samarbejde af universiteter, GTS’er og organisationer,
der arbejder for at skabe forskningsbaseret vækst og innovation på finans-it-området og styrke eksporten
af danske finans-it-virksomheders services. www.cfir.dk

Transportens Innovationsnetværk (TINV)
TINVs vision er via sine aktiviteter at bidrage til et konkurrencedygtigt dansk logistik- og transporterhverv,
hvor vækst, innovation og kontinuerlig bæredygtig udvikling i forhold til de globale samfundsmæssige
udfordringer præger branchen. www.tinv.dk
Welfare Tech – Innovationsnetværk for sundhed og velfærdsteknologi
Netværket samler førende danske kompetencer inden for sundhed og velfærdsteknologi i et nationalt
netværk, som styrker udvikling, kommerciel udnyttelse og eksport af dansk sundheds- og velfærdsteknologi. www.welfaretech.dk
Læs mere om enkelte innovationsnetværk på deres respektive hjemmesider eller på
www.clusterexcellencedenmark.dk

Inno-MT (Innovationsnetværk for Miljøteknologi)
Inno-MT arbejder målrettet for at bringe danske miljøteknologivirksomheder i front gennem matchmaking, formidling af viden, internationalisering og hjælp til iværksætteri. www.inno-mt.dk
Offshoreenergy.dk
Offshoreenergy.dk er en national forankret medlemsdrevet organisation, hvis formål er at understøtte
og forstærke den danske offshorebranches konkurrencekraft. www.offshoreenergy.dk
Innovationsnetværket RoboCluster
Innovationsnetværket Robocluster ønsker at gøre Danmark til forgangsland for udvikling og innovativ
anvendelse af robotteknologi og automation, der hvor det skaber størst værdi for det danske samfund
og for den enkelte virksomhed. www.robocluster.dk
Innovationsnetværk Service Platform
Service Platform arbejder for at fremme serviceinnovation og vækst i danske virksomheder. Netværkets
aktiviteter giver virksomheder adgang til de nyeste landvindinger inden for serviceinnovation.
www.serviceplatform.dk
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