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Klyngeprogrammet – sertifisering - spørreundersøkelser

• Det er positive signaler vedrørende mulig videreføring av klyngeprogrammet for Modne Klynger
• Utlysning sannsynligvis i Q1
• Det finnes et europeisk sertifiseringsordning for klynger – bronse, sølv, gull
• Gullsertifisering i denne blir ett av kravene for å kunne få støtte
• Vi har sertifisering i oktober
• I den anledning vil dere motta spørreundersøkelser... Ber dere fylle ut disse!



Arrangementsliste

• “Podcast on stage” med Silvija Seres. 24.9
• Smart Energy arbeidsgruppe 30.9 
• Pangstart finale – 21.10
• Security, privacy and dependability, del 1, 3.12
• Spillteknologi anvendt på nye områder, del 1, 18.11
• Security, privacy and dependability, del 2, 25.2
• Spillteknologi anvendt på nye områder,  del 2, 4.2
• Etter –og videreutdanning: Digitalisering 5 sp., vår 2020
• Etter –og videreutdanning: Digitalisering og ledelse 10 sp., høst 2020
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CLUSTER FOR APPLIED AI

• Sin har vært med på oppstarten av ny klynge.
• AI er en av de viktigste teknologien fremover for Norge.
• Krever samarbeid mellom de beste kreftene i Norge
• NCE SEM har et bredt faglig fokus, men et smalre 

fokus på bransjer. AI klyngen skal ha et smalt faglig 
fokus, men bredere på anvendelsen.

• I paralell med NCE SEM
• Vi styrker det totale økosystemet. 
• Søkt Arena støtte



Har din bedrift behov for økt kompetanse på digitalisering og avansert produksjon? 

• iKuben, NCE Raufoss, SIN, Kongsberg Innovasjon og Digital Norway
• For SMB
• Dere kan delta, og bidra!
• Workshops, rådgiving, studietur.
• Ta kontakt for egen eller en venns del!

Halden Mekaniske: «Workshopen var interessant og 
vi fikk mange gode innspill fra Kongsberg Innovasjon 
og Smart Innovation Norway, samt fra bedrifter vi 
besøkte. Vi opplevde også å få sett på enkelte 
arbeidsmetoder med øyne fra utsiden som har endret 
delvis hvordan vi tenker rundt fremtidig 
strategiutvikling»



Hvordan kan vi samarbeide bedre i klyngen! Hvordan skape arenaer hvor 1+1 blir 3?
Dere får nå Communityløsning fra DigitalNorway

• Begrenset antall brukere per medlem
• Publisere informasjon om deg selv og din virksomhet
• En møteplass for diskusjons og samarbeid
• En læringsarena hvor du kan ta ulike kurs og opplæringsprogrammer, 

og finner praktiske verktøy
• En kunnskaps- og delingsarena hvor du kan se hva andre har gjort –

og dele det du gjør selv
• Samhandlingsløsning (grupper) 
• Events
• Enkel tilgang til nasjonalarenaen for digitalisering, DigitalNorway





"Du kan til og med si at ALLE som er her bør ta turen innom DigitalNorway sin stand for 
å få førstehåndskunnskap om hva de kan glede seg til i tiden fremover" 
Eirik Andreassen
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