
   
 

 

København, d. 19. november, 2014  

 

Kære Byråd v/Borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune.  

 

Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster 
Copenhagen North). 

Der vil være gode muligheder for tiltrækning af regionale, nationale og EU udviklingsmidler til den nordlige 
del af regionen. Dette vil helt sikkert være med til at skabe ny vækst i de eksisterende maritime 
virksomheder ved samarbejde på tværs, skabe nye jobs, skaffe unge i arbejde, øge eksporten og skabe 
maritim kompetenceudvikling i de 3 kommuner i Nordsjælland, Helsingør; Halsnæs og Gribskov kommune. 

Via en projektudvikler som selv kan skrive, koordinere og styre processen med at skrive ansøgningerne til 
regionens Vækstforum og fonde, i tæt dialog med kommunernes embedsmænd, er det vores erfaring at vi 
kan sikre udviklingsmidler til Nordsjælland. 

Derfor ansøger Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) med dette oplæg kommunerne Helsingør, 
Halsnæs og Gribskov om hver d.kr. 200.000,- i alt 600.000 kr. til projektudvikling med start 1. januar 
2015.  

Midlerne anvendes til at finansiere en god projektudvikler, som i løbet af 2015 vil være med til at skabe og 
udforme ”Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster Copenhagen North)” samt tage ansvar for 
fælles projektansøgninger til regionen og EU-fonde efter 1. år, og derved skabe et økonomisk grundlag for 
etablering af et maritimt klyngeinitiativ i Nordsjælland af mere permanent karakter, med fokus på vækst, 
uddannelse og job i lokalområdet. 

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.  

Jeg står til rådighed for yderligere information, men har behov for en positiv bekræftelse fra de 3 
kommuner, senest 15. december 2015, for at igangsætte projektet per 1. januar 2105. 

Steen Sabinsky  

Direktør, EMUC 
Mobil: 29 66 24 08, kontor 33 33 74 88 
Mail: sabinsky@maritimecenter.dk 
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Projektoplæg:  
 

Nordsjællands Maritime Klynge 
Maritime Cluster Copenhagen North   
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IDEEN BAG 
Den maritime branche har traditionelt set været vigtig for Nordsjælland, med udgangspunkt i de tre havne i 
Hundested, Helsingør og Gilleleje. Men som det danske fokus på den maritime branche er forøget har den 
maritime klynge af virksomheder i og omkring København taget stor opmærksomhed. Denne 
opmærksomhed er dog ikke blevet forankret i de maritime virksomheder i Nordsjælland, hvilket gør at 
disse virksomheder nu står overfor store muligheder for indbyrdes udvikling. I Nordsjælland ligger tæt på 
100 virksomheder med tilknytning til det maritime erhverv indenfor en strækning på 50 km. Ved at 
markedsfører virksomhederne under én paraply og samtidig støtte op om deres fælles udvikling, vil 
Nordsjælland kunne markere sig på landkortet og blive en vigtig spiller i fremtidens maritime sektor.  
 
Ved at udvikle Nordsjællands Maritime Klynge, kan vi sammen med de involverede virksomheder skabe 
vækst, jobs, få unge i uddannelse og i arbejde, udvikle eksisterende maritime virksomheder samt skabe nye 
innovative virksomheder. Alt sammen med udgangspunkt i et tværkommunalt udviklingssamarbejde 
mellem Helsingør, Halsnæs og Gribskov kommuner og deres respektive havne og havnebyer i et 
samarbejde med klyngeorganisationen Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC). Sammen kan vi udvikle 
Nordsjælland til at være et regionalt vækstcenter for bådbyggeri/reparation, maritim service og 
uddannelser, mindre krydstogtturisme, kulturhavne med mere samt tilbyde innovative aqua-oplevelser for 
danske og udenlandske turister i samarbejde med Copenhagen Capacity, Væksthusene og Visit 
Nordsjælland. 

EN ERFAREN SAMARBEJDSPARTNER  
EMUC er Danmarks nationale maritime klyngeorganisation med stor erfaring i etablering af maritime 
klynger. Eksempelvis har EMUC faciliteret tilblivelsen af den nordjyske maritime klynge MARCOD 
(Fornyelsesfonds projekt). I dag har EMUC og MARCOD et tæt samarbejde og MARCOD bliver anset som 
EMUCs nordjyske knudepunkt. Endvidere har EMUC de seneste år væres engageret i Fyns Maritime Klynge 
(FMK, socialfondsprojekt). Som partner i projektet har EMUC været med til at udvikle FMK og FMK ses i dag 
som EMUCs knudepunkt på Fyn. EMUC er ligeledes engageret i udvikling af Bornholms Maritime Klynge 
(BMK). Med en medarbejder ansat på Bornholm, opnår EMUC via BMH en tæt dialog med virksomhederne 
om deres behov, samtidig med at der er ressourcer til at imødekomme en række af gennemgående 
problemstillinger.  

Ud over klyngeudviklingsaktiviteter er EMUC desuden engageret i otte EU projekter, hvoraf vi er Lead 
Partner på to af projekterne. Vi er i øjeblikket partner i fem Horizon2020 EU-ansøgninger, som er under 
behandling i EU-kommissionen. Dette giver os et stort internationalt netværk.  

Projektudvikleren vil være ansat i EMUC regi, men vil kommer meget rundt lokalt i de tre kommuner. Det er 
vores overbevisning, at man skal være lokalt forankret og i tæt kontakt med de maritime virksomheder for 
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at få lavet en god ansøgning og igangsætte klyngesamarbejdet. Det antages at der efter udviklingsåret vil 
kunne ansættes yderligere 3 medarbejdere i klyngen, som placeres med en i hver kommune. Henholdsvis 
en som skal facilitere videns netværk og forretningsudvikling i og mellem de maritime virksomheder, en der 
skal være administrator, styre projekterne og afrapportering, en projektudvikler der skal skaffe forsatte 
projektmidler til klyngen samt en kompetenceudviklings projektleder. Når første større ansøgning er 
kommet igennem anslås det at klyngekontoret vil finansierer det meste, bortset fra selvfinansieringen på 
forventeligt 30 pct., som vi regner med at virksomhederne vil ligge i medgået tid. 
 
MÅLSÆTNINGEN 
Målsætningen for projektet er todelt for helholdsvis ”seed-money” perioden (år 1) samt den efterfølgende 
projektperiode (år 2, 3 og 4).  
For ”seed-money” perioden er den primære målsætning at udvikle et forslag til en klynge, samt til dennes 
konkrete opgaver. Et stærkt sekretariat forankret i kommunerne vil kunne drive klynge udvikling i den 
rigtige retning og skabe værdi for de maritime virksomheder. Dette skal gøres i tæt samarbejde med de 
lokale virksomheder, således at aktiviteterne vil tage udgangspunkt i virksomhedernes specifikke behov. 
Samtidig skal der i denne periode arbejdes på at etablere en mere permanent form for finansiering af 
klyngen.  
I den efterfølgende projektperiode (år 2- 4) er det målsætningen konkret at udvikle klyngen. Der vil derfor i 
denne periode arbejdes på at skabe 100 nye jobs, oprette 10 nye maritime virksomheder (iværksættere) 
samt tiltrække fem virksomheder til kommunerne. 

POTENTIALET  
Helsingør, Halsnæs og Gribskov kommuner dækker over havnene i Helsingør, Gilleleje og Hundested og 
omtrent 100 maritime virksomheder. Ved at etablere Nordsjællands Maritime Klynge, vil der skabes et 
fællesskab hvor virksomhederne vil blive stærkere og kommunerne vil kunne tiltrække nye virksomheder, 
som ønsker at være med i et maritimt vækstcentrum, fordi der målrettet fokuseres på at samle 
ressourcerne til glæde for erhvervslivet. Klyngeinitiativet vil skabe synergi mellem virksomhederne ved 
fælles tiltag/samarbejde og services samt understøtte den enkelte virksomhed igennem individuelle forløb 
sammen med andre erhvervsfremmeaktører i Region Hovedstaden. Derigennem vil virksomhederne 
bidrage til jobskabelse, vækst samt udvikling af kommunerne.  
 
Derfor handler det især om at understøtte de maritime små og mellemstore virksomheders specifikke 
behov indenfor eksempelvis forretningsudvikling. Disse specifikke behov vil klarlægges i dialog med 
virksomhederne i opstartsperioden, forud for selve projektperioden. Erfaringsmæssigt vil de 
indsatsområder som klyngen vil tilbyde være aktiviteter som fælles markedsføring af virksomhederne, 
viden og forretningsudviklingsnetværk indenfor temaer, konferencer og seminarer, samt 
forretningsudvikling og innovationsprojekter.   
 
Nordsjællands Maritime Klynge skal som klyngeorganisation tilbyde forskellige aktiviteter over for klyngens 
virksomheder såsom netværk med relevante temaer eller workshops der tager udgangspunkt i 
virksomhedernes behov. Der skal arbejdes målrettet mod nye innovationssamarbejder mellem 
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virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Samtidig skal der etableres udviklingsgrupper der mødes 
regelmæssigt på havnen og hos de forskellige maritime virksomheder. På møderne skal der brainstormes, 
idégeneres og skabes nye forretnings-muligheder inden for bestemte udviklingsgrupper som:  
 

- Maritim turisme, kultur og events, herunder krydstogt turisme 
- Maritim service, reparation (inkl. bunkers) 
- Maritime iværksætter og inkubationsmiljø 
- Shipping/Skibsfart, transport/logistik og nærskibsfart 
- Maritim Forskning (Aqua kultur, etc.) uddannelse og kompetenceudvikling. 

 
Klyngeorganisationen vil desuden forestå flere aktiviteter, der handler om etablering og drift af selve 
netværket, herunder facilitering, udvikling og implementering af nye tværkommunale samarbejder, 
produktudvikling, internationalisering og eksport af produkter. 
 
Derudover er der ligeledes et potentiale for virksomhederne i klyngen at samarbejde med Helsingborg 
Havn/Lunds Universitet om udviklingen af klyngen over Øresund. Det er meget sandsynligt at klyngen vil 
have fordele af ikke at begrænse sig til nationale grænser, men i stedet samarbejde med de partnere i og 
omkring regionen som vil være gavneligt for klyngen. Ligeledes kan det også være relevant at udvide 
samarbejdet med partnere i og omkring København, idet en betydelig del af maritime virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner er placeret her. Nordsjællands Maritime Klynge vil derved få adgang til 
markedsmuligheder, og viden vil på den måde opstå ved at skabe et tæt forhold til maritime kollegaer i 
København, der anses for at være motoren i Det Blå Danmark. 
 

FORMÅLET MED KLYNGESAMARBEJDE 
Danmark har en af Europas største og mest velfungerende erhvervsklynger orienteret omkring shipping. 
Den samlede beskæftigelse i rederier, havne, udstyrsproducenter, skibsmæglere og andre i den maritime 
klynge er på over 100.000 ansatte og produktionsværdien er på over 300 mia. kr. Det betyder, at knap 10 
pct. af den danske værditilvækst har tilknytning til søfarten. 
 
En klynge er en geografisk samling af direkte eller indirekte forbundne virksomheder, leverandører og 
associerede institutioner indenfor en relateret økonomisk aktivitet, som er centreret omkring en særlig 
kerneaktivitet. Inden for de maritime erhverv udgøres kernen typisk af rederier og havne, og resten af 
klyngen af havneoperatører, offshore olie og gas, værfter, maritime udstyrsproducenter, service-
leverandører mv. 
 
Karakteristika ved klynger:  

- Fælles værdikæde om specialisering  
- Fælles initiativer og satsninger  
- Hurtig videndeling mellem kunder, leverandører og konkurrenter 
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Det er et gennemgående tema i forskeres konklusioner, at de totale økonomiske effekter af den maritime 
klynge er større end den direkte værdi af virksomhedernes produktion, arbejdspladser og 
bruttoværditilvækst, idet virksomhedernes aktivitet giver omsætning og arbejdspladser hos 
underleverandører i den omkringliggende økonomi. 

 

 

FINANSIERING AF NORDSJÆLLANDS MARITIME KLYNGE 
Ud over at klarlægge de specifikke behov for virksomhederne i klyngen skal pengene gå til at finde en 
finansieringsform, hvorpå driften af Nordsjællands Maritime Klynge kan blive finansieret mere permanent. 
 
Nordsjællands Maritime Klynge lægger sig i tæt relation til Region Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi 
om erhvervsklynger. Idekataloget til Vækstforum Hovedstadens erhvervsstrategi omtaler specifikt 
Danmarks Maritime Klynge. Det hedder under ”Formål” blandt andet at ”Vækstforum ønsker at støtte et 
initiativ, som styrker den maritime klynges adgang til en veluddannet og kompetent arbejdsstyrke, som 
fokuserer på iværksætteri, og som skaber et innovationsmiljø for klyngen” (p. 39). Der ses derfor en åbning 
for at kunne søge regionale midler, med mere til Nordsjællands Maritime Klynge.  
 
Der er på den baggrund EMUCs forslag, at Helsingør, Halsnæs, og Gribskov kommuner samt deres havne og 
erhvervsnetværk støtter op om finansieringen af en projektudvikler hos EMUC, der har erfaring med EU-
ansøgninger og andre nationale støtteordninger. Det vil i det første år være projektudviklerens opgave at 
udvikle klyngeinitiativet i samarbejde med relevante virksomheder og kommunes embedsmænd, samt at 
søge eksterne midler til oprettelsen af Nordsjællands Maritime Klynge. Det er EMUC’s erfaring at det tager 
omtrent et år for en projektudvikler at sammensætte ansøgningen med workshops med virksomhederne, 
skolerne, og fagorganisationer til at skabe en identitet for en Nordsjællands Maritim Klynge.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Forslag til budget for en 3-årig periode:  
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 Udviklingsår
et (2015) 

År 1 (2016) År 2 (2017) År 3 (2018) 

Projektudvikl
er 
Løn, 
transport, 
husleje, etc. 
hos EMUC 

600.000 kr. 
 
Hver 
kommune 
betaler 
200.000 kr. 

200.000 kr. fra hver 
kommune, som indgår i 
selv finansieringen af 
projektet. I alt 600.000 
kr. 
 
Udviklingsmidler fra 
Regionen og EU: 
Satser på: 
3.000.000 kr. med selv 
finansiering på 900.000 
kr. som 
virksomhederne skyder 
ind i form af tid på 
udvikling. I alt  
3.900.000 kr. i budget 
 
(sekretariat – 4 
personer, 1 i hver 
kommune og 1 
koordinator/administra
tor i EMUC). 

200.000 kr. fra hver 
kommune, som indgår i 
selv finansieringen af 
projektet. I alt 600.000 
kr. 
 
Udviklingsmidler fra 
Regionen og EU: 
Satser på: 
3.000.000 kr. med selv 
finansiering på 900.000 
kr. som 
virksomhederne skyder 
ind i form af tid på 
udvikling. I alt  
3.900.000 kr. i budget 
 
(sekretariat – 4 
personer, 1 i hver 
kommune og 1 
koordinator/administra
tor i EMUC). 

200.000 kr. fra hver 
kommune, som indgår i 
selv finansieringen af 
projektet. I alt 600.000 
kr. 
 
Udviklingsmidler fra 
Regionen og EU: 
Satser på: 
3.000.000 kr. med selv 
finansiering på 900.000 
kr. som 
virksomhederne skyder 
ind i form af tid på 
udvikling. I alt 
3.900.000 kr. i budget 
 
(sekretariat – 4 
personer, 1 i hver 
kommune og 1 
koordinator/administra
tor i EMUC). 

 
Se mere på www.emuc.dk 

 

Slut. 

 

http://www.emuc.dk/
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