INNOVATION CAMP 2018

FREMTIDENS
KLYNGESTRUKTUR
– FORENKLING, FORENING, FORBEDRING
23. AUGUST 2018 PÅ COMWELL SORØ
Forandringens vinde blæser over det
danske erhvervs- og innovationsfremmesystem. Forårets forenklingsrapport
og den efterfølgende politiske aftale om
erhvervsfremmeindsaten varsler store
ændringer i fremtidens innovations- og
erhvervsfremme. På årets Innovation
Camp sætter Cluster Excellence Denmark fokus på forandringerne under
overskriften “Fremtidens klyngestruktur – forenkling, forening, forbedring”.
Innovation Camp 2018 er en intensiv
1-dags camp fyldt med interessante
oplæg, indspark fra eksperter, levende
debat og matchmaking. Vi holder campens program relativt åbent for at sikre
jer det allermest aktuelle indhold. Vi
kan dog garantere, at I kommer til at
møde dem, der har fingeren på pulsen

på det givne tidspunkt, og som sikrer,
at forandringerne kan gennemføres.
På Innovation Camp samler vi ledere
og ansatte i de danske klynge- og netværkssekretariater repræsenteret i
Klyngekataloget. Formålet med campen
er, at I kan:
• få kendskab til hinanden
- enten bedre eller for første gang
• lære af hinandens erfaringer
• få ny viden og inspiration til det
daglige arbejde i klynge- og
netværkssekretariaterne
• være med til at påvirke den aktuelle
dagsorden
Vi glæder os til at se jer!

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HVORNÅR
Torsdag den 23. august 2018
kl. 09.30 – 18.00

TILMELDING
Tilmelding senest d. 10. august 2018.
Tilmeld dig her

HVOR
Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Information om hotellet

SPØRGSMÅL
Kontakt Charlotte Ankerstjerne Lys gaard
på cal@clusterexcellencedenmark.dk
eller på tlf. 2812 1866.

HVEM
Ledere og ansatte i sekretariaterne i
klynger og innovationsnetværk repræsenteret i Klyngekataloget.
PRIS
Det er gratis at deltage i Innovation
Camp 2018.
OBS: Ved udeblivelse eller afbud senere end 48 timer
før campens start faktureres en no-show-fee på 750 kr.

PROGRAM PÅ NÆSTE SIDE

INNOVATION CAMP 2018

PROGRAM

23. AUGUST 2018 PÅ COMWELL SORØ
FORMIDDAGEN byder på oplæg og
debat om fremtidens klyngestruktur.
Her kan du se frem til at møde nogle af
nøglepersonerne i debatten om forenkling af det danske erhvervs- og innovationsfremmesystem og den indgåede
aftale. Vi har inviteret en minister, og
derudover vil repræsentanter fra Erhvervsministeriet og Kommunernes
Landsforening give deres bud på fremtidens klyngestruktur, og hvordan vi
får det nye setup til at virke. Der bliver
dermed mulighed for debat både på det
politiske, strategiske og operationelle
niveau. Jens Nyholm fører os sikkert
gennem debatten.
OM EFTERMIDDAGEN dykker vi
lidt dybere. Du får et indblik i, hvordan
klynger og innovationsnetværk arbejder
sammen i dag, når Cluster Excellence
Denmark præsenterer sit arbejde med
samarbejds- og organisationsmodeller.
Lektor Mads Bruun Ingstrup og Dr. Gerd

Meier zu Köcker vil hver især komme
med oplæg om klynger og innovationsnetværks rolle og betydning regionalt.
Vi skal debattere, hvilken rolle klynger
kommer til at spille i lyset af, at de regionale vækstfora forsvinder. Herefter
skal vi en tur ud i verden, når Cluster
Excellence Denmark deler ud af deres
erfaringer med forenkling, forening og
forbedring fra den internationale bane.
SIDSTE PUNKT på dagens program
er matchmaking, som er en oplagt mulighed for at lære de danske netværk og
klynger bedre at kende og finde samarbejdsflader og -partnere. Efter tilmelding modtager du en mail med login til
matchmaking-systemet, hvor du kan
tilrette din profil og booke møder med
de øvrige deltagere.

