Vi söker dig!

Företagare, forskare och utvecklare som
kan stärka tillväxten inom marina näringar.
Hör av dig om du är intresserad av nya affärsmöjligheter och ser potentialen i gränsregionala samarbeten.
Vi är igång och bygger upp innovativa samarbeten mellan företag, akademi, institut och samhälle.
Hanne Nordli, Fredrikstad kommune
hannor@fredrikstad.kommune.no

Framtiden
är blå

Elsie Hellström, Svinesundskommitten
elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com

EUROPAS
BLÅ EKONOMI

EU:s har en långsiktig strategi (inom Europa 2020-strategin) som stödjer hållbar tillväxt inom havs- och
sjöfartssektorerna. Den blå ekonomin inom EU står i dagsläget för 5,4 miljoner jobb och har ett bruttoförädlingsvärde på strax under 500 miljarder euro per år – och bedöms ha en stor tillväxtpotential.
Källa: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_sv.htm
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En hållbar och stark marin tillväxt

Vår gränsregion är en
marin tillväxtregion.
Nu accelererar vi!

Stärkt konkurrenskraft
och nya affärsmöjligheter
I vår gränsregion verkar starka forsknings- och utvecklingsaktörer som Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, Chalmers och Göteborgs universitet, vilka är oerhört viktiga
parter när vi accelererar satsningarna på marin tillväxt.
Vi kommer att fokusera vårt arbete på att öka antalet samarbeten i gränsregionen,
för att stärka konkurrenskraften i både befintliga och nya företag. Tre av de sex marina
utvecklingsområden som identifierats av det Maritima klustret i Västsverige är i centrum:

Längs den norska och svenska kusten finns en lång tradition av
att förädla havets resurser och producera energi. Parallellt har en
rad nya forskningsinitiativ och innovativa verksamheter utvecklats.
Gränsregionen mellan Oslo och Göteborg är en spännande marin
tillväxtregion som nu accelererar för att driva på näringsutvecklingen.
Sverige har etablerat en strategi för utveckling av sina marina näringar,
”En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö” och
Norges strategi för marin tillväxt planeras komma under 2016.
Redan nu vet vi att dessa nationella strategier kommer att tangera
varandra på flera områden och skapa möjligheter till samarbeten
– över lands- och regiongränser och mellan näringsliv, akademi
och offentlig sektor. Precis vad vi vill åstadkomma!

Marina livsmedel

Västkusten är ledande i Norden på marina livsmedel och
vår ambition är att stärka och utveckla samarbeten i hela
värdekedjan från hav till bord.

Marin energi

Flera områden inom havsbaserad energi är högaktuella för
fortsatt utveckling. Forskargrupper i regionen arbetar bl a med
vind- och vågkraft, transmissionsteknik och bioenergi från havet.

Marin bioteknik

Gränsregionen har även förutsättningar att öka tillväxten inom
bioteknik. Här finns redan samlad forskningskompetens, stark marin
infrastruktur och styrkeområden som grön kemi och life science.

BLÅ TILLVÄXT
ETT AV SVINESUNDSKOMMITTÉNS
FOKUSOMRÅDEN

Syfte

Skapa förutsättningar för gränsregionala samarbeten, genom att koppla samman svenska och
norska företag, näringslivsplattformar, kluster, forskningsmiljöer och offentliga aktörer inom de
marina näringarna.

Mål

Bidra till fler jobb och affärer hos gränsregionens marina företag.

