
 

Kriterium for medlemskap i NCE Maritime CleanTech 
Det er styret i NCE Maritime CleanTech som godkjenner opptak av nye medlemmer. Verksemdene 

fyller ut søknadsskjema på nett for opptak i klyngesamarbeidet. Nye medlemmer skal etter opptak 

signera tilsendt medlemsavtale. Ta kontakt for meir informasjon. 

 

Medlemskriterium 

1. Bransje: 

Verksemder som ønsker medlemskap i klynga må ønska å utvikla og kommersialisera løysingar som 

omhandlar reduksjon av miljø- og klimautslepp til maritim sektor og øvrige havnæringar. Maritim 

sektor er definert som: «Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller 

spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter» (kilde: Maritimt Forum). Klynga 

har si hovudtyngde i den maritime sektoren, men er tett integrert med offshoresektoren, fornybar 

energi og marin sektor. 

 

2. Norsk senter for ekspertise: 

Maritime CleanTech er ei norsk klynge med verksemder som er internasjonalt leiande på utvikling av 

miljøteknologi relatert til maritim sektor og relaterte havnæringar. Medlemsverksemder skal bidra 

med kompetanse som kan forsterka klynga si utvikling.  

 

3.  ”Five stakeholders”  

God klyngedynamikk føreset tett samhandling mellom privat og offentleg sektor, FoU- og 

utdanningsinstitusjonar, kapitalmiljø og entreprenørskapsmiljø. FoU-miljø som kan levera 

kompetanse innan klynga sitt verkeområde kan takast opp som medlemmer. Fylkeskommunane, 

vertskapskommunar og det offentlege verkemiddelapparatet representerer offentleg sektor i klynga. 

Bank- og finansmiljø, venture- og kapitalfond og ulike investeringsmiljø, representerer den fjerde 

interessegruppa, medan inkubatorar, nyskapingsparkar er den femte interessegruppa. 

 

4. Konkurrerande verksemder: 

Verksemder som konkurrerer med eksisterande medlemmer i klynga kan søka medlemskap. Det er 

forventa at verksemder ser moglegheiter for samarbeid med konkurrentar. Dette kan vera 

oppbygging av kompetansemiljø og ressursgrupper innanfor klynga, profilering av klynga, deltaking i 

felles FoU-prosjekt og påverking av rammevilkår for klynga sine verksemder. 

 

5. Oppstartsbedrifter: 

For å søka medlemskap må verksemda vera registrert i Brønnøysundregistra. Nystarta selskap kan i 

sitt første driftsår søka gratis medlemskap i klynga.  

 

6. Verdigrunnlag: 

Nye medlemmer må slutta seg til verdigrunnlaget til Maritime CleanTech: Engasjement, nytenking, 

tillit, openheit og samarbeidsvilje! 

 

Kriteria er sist oppdatert i styremøte februar 2019. 

https://maritimecleantech.no/about-us/join-us/
mailto:post@maritimecleantech.no

