Kompetenceudviklingsdag for klyngemedarbejdere

INTRO TIL
KLYNGEVERDENEN
ANNO 2022
Cluster Excellence Denmark inviterer til kompetenceudviklingsdag for medarbejdere i de 14
nationale klynger.
Det danske klyngelandskab har ændret sig markant
de seneste par år. Reformer og strategiprocesser har
ført til færre, men større og stærkere klyngeorganisationer. Klyngemedarbejderen af i dag spiller
ikke kun en vigtig rolle i sin egen organisation, over
for virksomhederne og det samlede økosystem, men

TIDSPUNKT
Tirsdag den 1. februar 2022
kl. 09:00-16:00

er også en del af noget større - nemlig det fællesskab
som de 14 klynger sammen danner.

klyngeorganisationer

MÅLGRUPPE
Medarbejdere i de 14

STED
På dagen giver vi dig et overblik over det danske
klyngelandskab anno 2022 og en bred indflyvning til
det at være klyngemedarbejder i dag. Dagen vil være
en blanding af oplæg og debat i plenum, networking

Lifestyle & Design Cluster/
Herning

samt cases fra de danske klyngeorganisationer.

200 kr. pr. deltager

Der vil være breakouts i forskellige temagrupper i
løbet af dagen, hvor du kan videndele og networke
med medarbejdere fra de andre klynger.

TILMELDING
Tilmeld dig her senest den 10.
januar 2022.

Se hvad der er på programmet

PRIS

Tilmeldingen er bindende. Bliver
du forhindret, er du velkommen
til at sende en kollega i stedet.

Kompetenceudviklingsdag for klyngemedarbejdere

På dagen vil du få en intro til:
1

Hvad er en klynge rundet af. Klyngers DNA og
lidt historik.

2

Den nye innovations- og erhvervsfremmestruktur
Reformen – hvorfor og hvordan
Hvem er spillerne på banen

3

Hvordan ser klyngelandskabet ud anno 2022
De 14 klynger

4

Hvad er en klynge
For hvad og for hvem er en klynge sat i
verden - klyngestrategi
Klyngeorganisationen og governancestruktur
Økosystemet, samarbejdspartnere og
partnerskabskultur

5

Klyngeorganisationen
Kompetencer – facilitering, formidling mm.
Aktiviteter og services
Samarbejdsprojekter
Medlemmer/virksomheder
Økonomi og finansiering

6

Kvalitetsmærkning af klynger

7

Internationalisering og globalt udsyn

Har du spørgsmål, kan du kontakte Charlotte A. Lysgaard
på cal@clusterexcellencedenmark.dk eller 2812 1866.

