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Styrkelse af samspil mellem regionale initiativer indenfor cleantech
Baggrund for hensigtserklæring om styrket samarbejde
Copenhagen Capacity (CopCap) er den officielle investeringsfremmeorganisation for Region Hovedstaden samt
kontraktholder for Region Sjælland på områderne Life Science, Cleantech og Logistik. I denne hensigtserklæring
omtales CopCap udelukkende med hensyntagen til organisationens aktiviteter indenfor Cleantech.
CopCap arbejder på at tiltrække udenlandske investeringer i form af etablering af udenlandske virksomheder samt
fastholdelse af udenlandske virksomheder. Dette gøres gennem en vifte af aktiviteter, som bør indtænkes mere
systematisk i forhold til aktiviteter på Bornholm indenfor området. Her ses aktiviteter med fokus på Bright Green
Test Island (BGTI) som en vigtig løftestang for CopCap’s investeringsfremmeindsats, og et fremtidigt styrket
samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og Business Center Bornholm omkring netop BGTI er derfor af
strategisk vigtig karakter.
Det giver god mening for Copenhagen Capacity at være med til at fokusere Bornholms fremtidige arbejde indenfor
”den grønne økonomi”, og der er derfor et meget konkret fælles mål om at skabe flere arbejdspladser på Bornholm
og samtidigt sikre, at etableringer udenfor Bornholm involveres på en måde, så der skabes værdi for Bornholm.
Nuværende CopCap aktiviteter BGTI kan gøre brug af
Geografisk dækker CopCap’s investeringsfremmeindsats Region Hovedstaden og Region Sjælland. Dermed er
Bornholm, Bright Green Island samt alle de initiativer indenfor cleantech der pågår allerede en del af CopCap’s
fokusområde. De bornholmske projekter herunder eksempelvis EDISON og EcoGrid samt paraplyen Bright Green
Island bruges dog allerede i dag i markedsføringen overfor potentielle udenlandske investorer.
 CopCap investeringsfremmeaktiviteter
Det forslås, at samarbejdet mht. markedsføringsindsats overfor udenlandske investorer udbygges med ”Hvad
BGTI kan tilbyde”. Netop med en vision om at være et test og demonstrations laboratorie for grøn teknologi
understøtter BGTI en af de essentielle argumentationer overfor udenlandske virksomheder, som CopCap udfører
– nemlig at man i Østdanmark kan indgå i test- og demonstrationsprojekter og sektorspecifikke præ-markeder,
som kan give disse virksomheder en platform for at videreudvikle deres teknologi (eksempelvis indenfor
sektorerne smart grid og elbiler), før man entrerer på nogle af de store markeder . Men samtidig at man påviser
den forretningsmæssige case for at fastholde en base i Danmark.
”Fri proces” – BGTI kan til enhver tid trække på CopCap’s Cleantech afdeling i forhold til dialogen og håndteringen
af udenlandske virksomheder, som er kommet i kontakt med BGTI for at blive involveret på Bornholm.
 CopCap’s aktiviteter i Copenhagen Cleantech Cluster (CCC)
CopCap er en af partnerne i CCC og huser desuden sekretariatet. I projektet har CopCap nogle fastlagte
aktiviteter som er finansieret gennem midler fra partnerne, Region Hovedstaden, Region Sjælland samt EU’s
strukturfondsmidler. Disse aktiviteter er også nogle, hvor BGTI vil kunne drage nytte af at være eksponeret og
mere involveret.

International Cleantech Network:
CopCap er ansvarlige for at opbygge et internationalt netværk af 10 – 15 af verdens ledende cleantech klynger,
som har til formål at skabe vækst indenfor grønne sektorer regionalt gennem øget samarbejde på tværs af disse
regioner. Det udmønter sig i et triple-helix samarbejde, hvor der er fokus på vidensdeling mellem private og
offentlige aktører, udvekslingsprogrammer mellem uddannelsesinstitutioner, matchmaking mellem virksomheder
og forskningsprojekter og ikke mindst fokus på international ekspansion af virksomheder mellem klyngerne.
Branchespecifikke netværk:
Under CCC har CopCap også til opgave at igangsætte og facilitere 6 branchespecifikke netværk. Til dato har det
udmøntet sig i 2 konkrete netværk i form af Sustainable Biofuels Network og Smart Grid netværket. Det vil være
oplagt mere målrettet, at identificere virksomheder på Bornholm, som vil kunne bidrage og drage nytte af disse
netværk.
Forankring af Bornholmske initiativer i Copenhagen Capacity’s arbejde
For at formalisere og styrke samarbejdet mellem BGTI og CopCap er følgende indsatser oplagte:
CopCap’s cleantech afdeling besøger Bornholm for at se initiativerne som allerede er i gang, for at få personlige
relationer til de Bornholmske aktører samt udarbejde retningslinier for hvordan man håndterer samarbejdet
fremadrettet.
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