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HVAD ER KLYNGERNE?
• Uddannelses- og forskningsministeren udpegede 14 nye klynger for perioden 2021-2024.

• Klyngerne finansieres af 80 mio. kr. årligt fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 

tilsvarende 80 mio. kr. årligt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

• Klyngerne skal fungere som bindeled mellem virksomheder og vidensinstitutioner samt bidrage 

til omstilling til en mere grøn og klimavenlig produktion.

• Mange virksomheder har løbende behov for at tilegne sig ny forskningsbaseret viden og 

teknologi for at kunne udvikle og omstille sig. Klyngeorganisationer har en vigtig rolle i at 

understøtte denne type vidensamarbejde

• Klyngerne understøtter at samfundet får større udbytte af de offentlige investeringer i 

forskning. 

• Undersøgelser viser, at internationaliseringsgraden stiger markant hos små og mellemstore 

virksomheder, som deltager i aktiviteter med erhvervsklynger.



Placering af regionale klyngekontorer

• Ingen af de 14 klynger havde ved udpegningen i 2020 kontorer placeret i 

Sjællandsregionen. 

• KKR Sjælland udpegede med  hjælp fra Erhvervshus Sjælland fire styrkepositioner, 

hvor behovet for placering af et regionalt klyngekontor ville skabe størst værdi. 

• Fælles, dedikeret indsats fra en lang række aktører i og omkring Sjællandsregionen, 

herunder Region Sjælland, RUC, Erhvervshus Sjælland og KKR Sjælland. 

• Afklaring af model for medfinansiering og organisering i KKR Sjælland.

• Aftaler om etablering af regionale klyngekontorer inden for de fire styrkepositioner: 

• Bygge og anlæg

• Life science/Bio Solutions

• Fødevarer

• Miljøteknologi

INDSÆT TITEL



Finansiering af regional 
klyngeindsats
Kommunal (og regional) medfinansiering

Fælles anbefaling fra KKR Sjælland om kommunal medfinansiering (2021-2024):

➢ Samlet 1,0 mio. kr. årligt pr. klyngekontor

➢ 0,5 mio. kr. årligt fra leadkommunen

➢ 0,5 mio. kr. årligt fra de øvrige kommuner tilsammen. Fordelingsnøgle: indbyggertal

16 ud af 17 kommuner står bag.

Region Sjælland har bevilget 2,5 mio. kr. årligt til Danish Life Science Cluster – til at løfte arbejdet 

med sundhedsinnovation i samarbejde med relevante aktører regionalt og nationalt.

Øvrige bevillinger

Supplerende ekstrabevilling 8 mio. kr. fra UFS – for at styrke klyngernes decentrale 

tilstedeværelse i Sjællandsregionen

20 mio. kr. (2021) til RUC til en styrket klyngeindsats, som kan udmøntes med afsæt i 

RUC’s egne forskningsmæssige potentialer
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Værdi og resultater af klyngerne

• Klyngerne skaber værdi via virksomhederne i kommunerne

• Der påhvilet et særligt ansvar hos leadkommunerne for i samarbejde med 

det lokale klyngekontor at understøtte, at klyngernes tilbud er tilgængelige 

for virksomheder i alle 16 kommuner.

• Alle kommuner kan understøtte klyngernes muligheder gennem 

videndeling og netværk. 

• Det enkelte klyngekontor indgår resultatkontrakt med leadkommunen på 

vegne af de 16 kommuner

• Der føles op årligt med orientering til KKR Sjælland. Ultimo 2022. 

• Klyngerne har endvidere resultatkontrakt med Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen



Historik – interessevaretagelse for etablering af klyngekontorer 
i Sjællandsregionen

14 nationale 
klynger udpeget, 

Oktober 2020

Fælles dialog 
mellem 

sjællandske 
aktører og 

minister, styrelse 
etc. 

2020-2021

Beslutning om 
model for 

fælleskommunal 
medfinansiering af 
We build Denmark

Februar 2021

We Build Denmark 
etableret i 
Næstved. 
Maj 2021

Beslutning om 
fælleskommunal 

medfinansiering af 
tre øvrige klynger. 

August 2021

Tre øvrige klynger 
besluttet etableret i 
Sjællandsregionen 
(Miljø, Fødevarer, 

Bio Solutions)
Ultimo 2021

Udmøntning af 
ekstra midler fra 

UFS. Til de 4 
kendte klynger + 

Energi og 
MARLOG

December 2021

Etablering af tre 
øvrige  regionale 
klyngekontorer

Primo 2022

Fælles indsats mellem KKR Sjælland, Region Sjælland, RUC, 

Sjællands Udviklingsalliance og Erhvervshus Sjælland


