Vi søker deg!

Bedriftseier, forsker og utvikler som kan være
med å styrke veksten innen marine næringer.
Vi er igang med å bygge opp innovative samarbeid mellom bedrifter, FoU-miljøer og offentlige aktører.
Ta kontakt om du er interessert i nye forretningsmuligheter og ser potensiale i grenseregionale samarbeid.
Hanne Nordli, Fredrikstad kommune
hannor@fredrikstad.kommune.no

Framtiden
er blå

Elsie Hellström, Svinesundskommitten
elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com

EUROPAS
BLÅ ØKONOMI

EU har en langsiktig strategi (Europa 2020-strategien) som skal bygge opp under en bærekraftig vekst i
marin og maritim sektor. Den blå økonomien i EU sysselsetter for øyeblikket 5,4 millioner arbeidsplasser
og har en brutto verdiskaping på omtrent 500 milliarder euro per år – Dette forventes å øke markant
framover.
Kilde: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_sv.htm
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En bærekraftig og sterk marin vekst
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Den svenske vestkysten er ledende i Norden på marine
næringsmidler, og ambisjonen er å styrke og utvikle samarbeid
i hele verdikjeden.

turi
sm
e

BLÅ VEKST
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I Sverige har man etablert en strategi for utvikling av sine marine
næringer, ”En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö”.
Norges strategi for marin vekst skal etter planen være klar i løpet av
2016. Men allerede nå vet vi at de nasjonale strategiene kommer til
å tangere hverandre på flere områder. Det vil skape muligheter for
samarbeid over land- og regionsgrenser og mellom næringsliv, FoUmiljøer og offentlig sektor. Det er akkurat det vi ønsker å oppnå!

Vi vil fokusere på å styrke samarbeidet i grenseregionen, som igjen vil bidra til økt konkurransekraft i både eksiserende og nye bedrifter. Vi har utpekt tre av de seks marine utviklingsområdene
som er identifisert av det ”Maritima klustret i Västsverige”:
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Langs den norske og svenske kysten er det lange tradisjoner
for å foredle havets ressurser. Parallelt med dette har en rekke nye
forskningsinitiativ og innovative virksomheter utviklet seg. Grense
regionen mellom Oslo og Gøteborg er en spennende marin vekst
region som nå tar grep for at næringen skal få ytterligere vekst.

I vår grenseregion er det sterke forsknings- og utviklingsaktører som Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, Chalmers og Gøteborgs universitet. Disse er svært viktige
partnere når vi nå fortsetter vår satsing på økt marin vekst.
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Vår grenseregion er
en marin vekstregion.
Nå akselerer vi!

Styrket konkurransekraft
og nye forretningsmuligheter

Marin bioteknologi

Grenseregionen har forutsetninger for økt vekst innen bio
teknikk. Her finnes det allerede mye forskningskompetanse,
en sterk marin infrastruktur og konkurransefortrinn innen
biokjemi og life science.

Marin energi

Flere områder innen havsbasert energi er høyaktuelle for
fortsatt utvikling. Forskningsmiljøer i regionen jobber bl.a med
vind- og bølgekraft, netteknologi og bioenergi fra havet.

Formålet	
Skape forutsetninger for grenseregionalt samarbeid gjennom å koble sammen svenske
og norske bedrifter, bedriftsnettverk, klynger, forskningsmiljøer og offentlige aktører
innen de marine næringene.
Mål

Bidra til flere arbeidsplasser og forretningsmuligheter i grenseregionens marine bedrifter.

