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Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) er Danmarks største klyngeinitiativ og dækker hele
Region Hovedstaden og Region Sjælland. CCC arbejder for at skabe en af verdens førende
cleantech klynger ved at binde teknologier og aktører sammen - på tværs af virksomheder,
universiteter og myndigheder, og på tværs af landegrænser. CCC fungerer som en paraply for
en lang række aktiviteter som tilsammen gør, at Copenhagen Cleantech Cluster trods sin korte
historie allerede rangerer blandt verdens førende cleantech klynger.
CCC fokuserer sin indsats på fire områder: Test og Demonstration, Matchmaking, Innovation
og Iværksætteri samt Internationalt samarbejde. Bright Green Test Island er på flere af disse
områder en meget stærkt kort for den samlede klynge – med hovedvægt på de muligheder
som BGTI kan tilbyde både danske og udenlandske cleantech aktører med hensyn til full scale
test- og demonstrationsmuligheder. Den mulighed er unik, ikke bare herhjemme, men i høj
grad også i international sammenhæng. BGTI er således en vigtig parameter i CCCs mission
om at give cleantech-virksomheder i klyngen det bedst mulige fundament for at udvikle sig til
konkurrencedygtige og førende virksomheder – og samtidig være med til at styrke den samlede
cleantech klynge med vækst, jobskabelse og international gennemslagskraft.
Med denne hensigtserklæring bekræftes det, at CCC ser en styrke i at etablere et tættere
samarbejde med BGTI, herunder omkring udformningen af Bornholms fremtidige arbejde med
øen som grønt testlaboratorium. Det er i den forbindelse en afgørende præmis for CCCs
arbejde, at indsatsen ikke blot skaber værdi for klyngen generelt, men at indsatsen konkret er
med til at styrke den lokale jobskabelse, vækst og værdiskabelse.
CCC vil blandt andet kunne bidrage til at løfte indsatsen på Bornholm ved koordinere et
samspil mellem BGTIs aktiviteter med øvrige test- og demonstrationsaktiviteter i CCC; at
involvere BGTI i relevante CCC aktiviteter og bygge bro mellem BGTI og CCCs store danske
og internationale netværk; at indtænke BGTI i CCCs markedsføringsplatform og
kommunikation samt i det hele taget at bidrage med den erfaring og kompetence som CCC har
opbygget inden for klyngefacilitering.
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