
Mandag d. 4. december 2017 kl. 12.00-15.00
Sted: Advice House, Lysholt Allé 8, 7100 Vejle

TIL ARBEJDSGRUPPE I CLEAN 
DANMARKS GRØNNE KLYNGE 

Arbejdsgruppe OMRÅDE 4 
CLEANs bestyrelse har nedsat et medlemsudvalg for energieffektive teknologier. Udvalget 
består af særligt interesserede medlemmer, og har til formål at udvikle virksomhedsdrevne 
projekter og sætte retningen i de mindre, fagligt fokuserede medlemsgrupper. Under 
medlemsudvalget for Energieffektive Teknologier er der pt. medlemsgrupperne 
OVERSKUDSVARME, OMRÅDE 4 og INDUSTRIEL ELEKTRONIK med deltagere fra innovative 
SMV’er, vidensinstitutioner og det offentlige. 
Medlemsgruppen OMRÅDE 4 arbejder for at styrke relationen mellem deltagerne og søsætte 
nye projekter med område 4 som omdrejningspunkt. Gruppen er løbende åben for nye deltagere. 

# ENERGIEFFEKTIVE TEKNOLOGIER 

Vækst i Danmark. Til gavn for virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige

INVITATION



Tilmelding senest mandag den 27. november 2017

Tilmeld dig ved at klikke HER

VIRKSOMHEDSDREVET NETVÆRK 
OG NYE PROJEKTER 
CLEANs fornemmeste opgave er, at understøtte virksomheder til vækst ved at 
være med til at drive projekter, netværk og arbejdsgrupper. CLEANs rolle i dette er 
at facilitere og samle mennesker i nye konstellationer. I arbejdsgrupperne samles 
de skarpeste grønne firstmovers og samarbejder om den grønne omstilling.

Kontakt: 
Projektassistent Lumilla Mikkelsen 
tlf.nr.: 81 44 50 80 
Email: ljm@cleancluster.dk 
www.cleancluster.dk

I arbejdsgruppen OMRÅDE 4 går vi fra 

idéstadiet til innovation og projektudvikling, 

som understøtter deltagernes vækst. Fokus 

er identifikation, modning og facilitering af nye 

projekter indenfor området.  

I arbejdsgruppen er deltagerne med til at sætte 

dagsordenen. Det er en favorabel mulighed 

for at deltage i et stærkt netværk med andre 

vidensbærere, hvor virksomhedens idéer kan 

blive afprøvet og hvor konsortier og projekter 

blomstrer.  

Virksomheder, videns- og offentlige 

institutioner kan mødes i et tillidsskabende 

forum med fokus på konkret projektudvikling. 

Der afholdes ca. 4 møder om året. 

”Område IV er vigtigt for os alle. Det er de 

36% af danske boliger, der er sværest for 

kommunerne at lave grøn omstilling i. Område 

IV er en dansk betegnelse - i mange andre lande 

er det næsten hele landet, der er område IV. 

Der er derfor mange teknologiske løsninger 

på vej, som adresserer udfordringerne netop 

her. Derfor skal de danske universiteter også 

interessere sig for disse problemstillinger. 

Endelig er der virksomhederne. Knækker 

man nøden til kollektiv forsyning i område 

IV, knækker man samtidig nøden til kollektiv 

forsyning på eksportmarkederne. Det vil kunne 

mærkes på bundlinjen – altså den tredobbelte 

bundlinje!” 

- Søren Skjold Andersen, GeoDrilling 
   Formand for arbejdsgruppen område 4

https://podio.com/webforms/19780877/1339724

