
Præsentation af projektet FURGY CLEAN Innovation 

FURGY CLEAN Innovation – platformen for grænseoverskridende innovation 

Netværket FURGY CLEAN Innovation skal i fremtiden bidrage til at styrke innovation inden for clean 
energy. På grundlag af de grænseoverskridende cluster managements vil vi udnytte potentialet for 
innovation og værditilvækst optimalt for at styrke de regionale virksomheders konkurrencedygtighed 
på en bæredygtig måde. 
 

 
 
Programregionen oplever allerede både på dansk og tysk side et stort bidrag af vedvarende energi til 
energisystemet. Det stigende bidrag peger på, at de tekniske løsninger til at producere vedvarende 
energi er fundet, og at systemintegration som det næste skridt vil være i fokus. Dette ses på begge 
sider af grænsen allerede som foreløbige (mindre) pilot-løsninger. Styrkepositionerne på de 
respektive sider af grænsen ligger her inden for forskellige områder, og derfor vil begge sider med 
hensyn til knowhow have fordel af et grænseoverskridende samarbejde. Sammensætningen af 
aktørerne med mange små og mellemstore virksomheder gør et grænseoverskridende samarbejde 
essentielt, idet det er en forudsætning for at synergi og tværgående temaer kan udvikles. 
 
Cluster management hjælper regionens virksomheder med forskellige tjenester, som kan udvikles 
sammen med interesserede aktører. Gennem disse clusterstrukturer er det muligt for både private 
virksomheder såvel som forskningsinstitutioner og privatpersoner i programregionen at få adgang til 
en væsentligt større videnpulje, end det ville være tilfældet med mindre netværk og samarbejder. 
Den grænseoverskridende tilgang skal samtidigt bringe nye impulser ind på forvaltningsniveau og på 
det politiske niveau.  
 
Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, som ikke selv udfører forskning. „Vi forsyner 
virksomhederne med et værktøj til at være konkurrencedygtige i forhold til de store konkurrenter“, 
fortæller Lars Kaiser, medarbejder i projektet FURGY CLEAN Innovation. 
 
For at kunne tilbyde virksomhederne en løbende udveksling, organiserer projektmedarbejderne 
regelmæssigt forskellige arrangementer. Der tilbydes f. eks. workshops. „For os handler det især om, 
at firmaernes input medvirker til at optimere de enkelte projekter“, siger Kaiser. 
 
FURGY CLEAN Innovation bygger på det bestående netværk mellem projektpartnerne: Leadpartneren 
er IHK Flensburg, som via IHK Schleswig-Holstein-samarbejdet har adgang til kontakter i hele 
delstaten. Blandt projektpartnerne er der organisationer og virksomheder med megen erfaring. 
F.eks. har Kalundborg Forsyning samlet erfaring med gennemførelse af industriel energisymbiose. 
Endvidere bidrager partneren Udviklingsråd Sønderjylland og netværket CLEAN på dansk side med 
bred kompetence inden for energiområdet og andre tværgående temaer. Betydningen af denne 
organisation som partner på dansk side understreges af de mere end 170 virksomheder, der er 
medlemmer. WTSH (Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein) gør det med 
deres markedsanalyser muligt for virksomhederne gennem en løbende teknologimonitorering at 
opdage nye trends for i god tid at kunne udvikle passende koncepter. Desuden er Forschungs- und 
Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH forskningspartner på tysk side. De arbejder i 
øjeblikket på en undersøgelse af, hvordan virksomheder i Schleswig-Holstein kan omgås med 
innovation inden for vedvarende energi, og hvorledes disse processer kan forbedres. 



 
Endvidere sammensætter FURGY CLEAN Innovation et rådgivende forum med aktører fra regionen. 
Hermed garanteres en bredere pool af forretningskontakter, som vil fremme innovative temaer. Vi 
ser os selv som et fleksibelt netværk, og det ville glæde os, hvis I også har lyst til at blive en del af 
FURGY CLEAN Innovation. Yderligere information findes fra december på vores hjemmeside: 
www.furgyclean.eu.  
 
Tag gerne kontakt til os! 
 
 
 

http://www.furgyclean.eu/

