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Kriterium for medlemsskap i NCE Maritime CleanTech 
 

 

BAKGRUNN: 

Det er styret i MCT som godkjenner opptak av nye medlemmer. Nye medlemmer skal også signera og 

godkjenna Medlemsavtale.  Verksemdene fyller ut Søknadsskjema for opptak i klyngesamarbeidet, 

kontakt oss for meir informasjon 

 

MEDLEMSKRITERIUM 

 

1. Bransje:  Verksemder som leverer eller ynskjer å levera eller delta i utvikling av produkt eller 

tenester til miljøteknologiprosjekt i maritim sektor. Maritim sektor vert definert som: ”Alle 

virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle 

typer skip og andre flytende enheter” (Kjelde: Maritimt Forum).   

 

Klynga har sin hovudtyngde i den maritime sektoren, men er tett integrert med offshoresektoren, 

fornybar energi, marin sektor og IKT: 

 

 
 

 

2. Geografi: 

Medlemsverksemdene skal vera lokalisert med verksemd i regionen mellom Bergen og Stavanger. 
Klynga har sitt geografiske tyngdepunkt i denne regionen, og det er eit ynskje at 
medlemsverksemdene skal ha si tilhøyrsle her. Kunnskapsmiljø og verksemder som representerer ny 
kompetanse som kan forsterke klynga si utvikling, kan bli vurdert som medlem uavhengig av 
lokalisering.  

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Skip
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3. Triple-helix:  

God klyngedymamikk forutset tett samhandling mellom privat og  offentleg sektor, samt FoU-

/utdanningsinstitusjonar.  FoU-miljø som kan levera kompetanse innan klynga sitt verkeområde kan 

takast opp som medlemmer. Fylkeskommunane  og det offentlege verkemiddelapparatet 

representerer offentleg sektor i klynga.  

 

 

4. Konkurrerande verksemder: 

Verksemder som konkurrerer med eksisterande medlemmer i klynga kan søkja medlemsskap. Det er 

forventa at verksemdene ser moglegheitene for samarbeid med konkurrentar. Dette kan vera 

oppbygging av kompetansemiljø i klynga sin region, profilering av klynga, deltaking i felles FoU-

prosjekt og påverking av rammevilkår for klynga sine verksemder. 

 

 

5. Oppstartsbedrifter 

For å søkja medlemsskap må verksemda vera registrert i Brønnøysundregistra. Nystarta selskap kan i 

sitt første driftsår søkja gratis medlemsskap i klynga.  

 

 

6. Verdigrunnlag 

Nye medlemmar må slutta seg opp om verdigrunnlaget til Maritime CleanTech:  

engasjement, nytenking, tillit, openheit og samarbeidsvilje! 

 

 

Kriteria er vedtatt i styremøte februar 2015 


