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Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till  
kluster för att öka samarbetet mellan de små och medelstora
företagen, öka deras kunskaper och färdigheter när det gäller tekniken 
så att kunderna erbjuds bekväma, kompletta tjänster samt att  
marknadsföra klustren, det är vad projektet PROMETHEUS vill   
uppnå i Work Package 4 - Support to Green Clusters of Enterprise.  
Den här broschyren ska vara ett stöd i det lokala arbetet  med att 
bilda klustren. Projektet stöds av Intelligent Energy Europe.  
 
 

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i denna broschyr. Det företräder 
inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen
och EACI ansvara inte för någon form av användning av informationen som finns i 
broschyren.
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Clustering to increase 
the competiveness of Green Energy SMEs
       
Kluster ger ökad konkurrenskraft       

för gröna energitjänsteföretag
Att behålla sin konkurrenskraft på en marknad i snabb förändring är  
en stor utmaning för små och medelstora företag som arbetar med 
gröna energitjänster och där kan kluster spela en viktig roll! 

Kluster ger möjlighet till att förbättra sina tjänster, arbeta med innovationer  
och delta i forskningsprojekt. Man kan också hitta synergier mellan
klustrets medlemmar så att de kan dra nytta av varann för att stärka  
det egna företaget. 

Ett kluster kan definieras som en geografisk koncentration av 
sammanlänkade företag och organisationer på ett visst område.
Ett kluster kan omfatta närliggande branscher eller annat som  
är viktigt för konkurrenskraften (Porter, M.E., 19981). 

Det finns många exempel på framgångsrika kluster även för små och   
medelstora företag och det blir alltmer populärt att arbeta med kluster när 
man ser de uppenbara fördelarna för konkurrenskraft och innovationer.

Aktörer som bildar kluster kan vara leverantörer och andra företag,  
offentligägda och andra organisationer, forskningsinstitut och som  
i det här fallet energikontor som kan vara med att bilda och samordna  
aktiviteter i klustren. Hur det ser ut varierar mellan olika länder  
och kulturer. 

I projektet PROMETHEUS ligger fokus inte bara på kluster utan även  
på andra initiativ från grupper med ett gemensamt mål och  
samarbete som genom att öka sina kunskaper och sin  kapacitet kan
utveckla nya produkter och tjänster i forsknings- och utvecklingsprojekt.

 1 Porter, M.E. (1998), Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review 
, Nov-Dec. 1998.
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Benefits

Successful Green Energy Clusters

Fördelar med att delta i kluster 
I kluster kan man skapa de synergier som behövs för att förbättra den   
egna konkurrenskraften och skapa en stark marknad för gröna energitjänster
för små och medelstora företag. Några av fördelarna är följande:2    
(Green Energy Clusters, 2007)

Tillgång till nya kontakter och affärsmöjligheter

Marknadsföring och kommunikation med nya delar av 
marknaden

Utbyte av information och erfarenheter om marknad och 
teknisk utveckling

Möjlighet till ekonomiskt stöd för gemensamma aktiviteter

Gemensamma projekt och samarbete kring forskning och 
utveckling, marknadskommunikation och affärsutveckling 

Framgångsrika kluster för gröna energitjänster  
Här följer några exempel på framgångsrika, väl inarbetade kluster för   
gröna energitjänster som bildats de senaste åren, och vilka fördelar 
medlemmarna har haft av att vara med i dem.

2 Kanenergi Sweeden et al.,  Green Energy Clusters,  Green Energy Clusters Project, 
www.kanenergi.com, 2007
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Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies
Rhône-Alpes Eco-énergies är ett av Frankrikes största kluster 
(räknat i antalet medlemmar, budget samt aktiviteter), som verkar
speciellt på marknaden för förnybar energi och energieffektivisering 
i byggnadssektorn.

http://www.ecoenergies-cluster.fr

ECO WORLD STYRIA
I Styrien i Österrike erbjuder klustret för förnybar energi och miljöteknik,  
ECO WORLD STYRIA, tjänster till företagen som arbetar med grön  
teknik, samlade i  ”Green Tech Valley”. ECO WORLD STYRIA erbjuder
stöd till medlemmarna i klustret för att stärka och utöka deras positioner   
genom att som  affärspartner bidra med stöd till innovation och FoU, 
internationell marknadsföring och tillgång till nya marknader.

http://www.eco.at

Oekoenergie  (The OEC)
Oekoenergie-Cluster (OEC) är ett kluster i delstaten Oberösterreich
i norra Österrike och består av företag som arbetar med teknik för 
förnybar energi och energieffektivisering. Syftet är att verka för  
innovationer och konkurrenskraft hos gröna energiföretag och 
bidra till en positiv marknadsutveckling för hållbar energiproduktion och  
energianvändning. Nätverket består av 160 företag med mer än  
7 300 anställda och en årsomsättning på 1,8 miljarder euro. Det är 
ett av de bästa exemplen på energikluster i Europa. Man fick 2006 
EU-kommissionens pris ”European Cluster Award” som bästa energi-  
kluster i Europa. Medlemmarna har tillgång till en rad aktiviteter, bland  
annat marknadsföringskampanjer, stöd till export och internationalisering 
samt utbildning.

http://www.oec.at/

ArchEnerg Renewable Energy and Building Trade Cluster
Ett av de mest framgångsrika klustren i Ungern är ArchEnerg som  
arbetar med gröna energitjänster och förnybar energi, speciellt i 
byggnadsindustrin. Klustret bildades 2007 och erbjuder många  
olika tjänster.

http://www.archenerg.eu
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Success factors:
 

Exempel på framgångsfaktorer: pel .

Nära kontakter med klustrets medlemmar för att förstå deras behov 
och intressen

Utveckling av klustret för ett långsiktigt och strategiskt samarbete och framtida 
utveckling av marknaden

Förtroende för ledningen och inblandade aktörer hos potentiella medlemmar,  
samt tilltro till deras erfarenheter, förmågor, tekniska kompetens  
och tillgång till värdefulla nätverk

Engagemang från en stor grupp med olika aktörer som större och  
medelstora företag, offentliga organisationer, högskolor

Uppbackning av lokala myndigheter och goda kontakter etablerade
mellan den regionala eller den lokala ledningen och projektets  
administration och ledning av projektet

Ansträngningar för att få ett långsiktigt offentligt stöd till aktiviteterna i  klustret  
speciellt för ledningsfunktionen

Framhävande av mervärden för utveckling av den regionala marknaden 
som nya arbetstillfällen, miljöfördelar, export, indirekt påverkan på ekonomin 
och marknadsföring även av trakten och regionen

Gott om tid för att analysera möjligheterna till samarbete och aktiviteter 
samt klustrets struktur. Detta kommuniceras till alla relevanta aktörer och 
intressenter

Enkla, obyråkratiska och välfungerande administrativa rutiner i  
klustret

Gemensamma aktiviteter redan från början för att främja nätverkande  
och samarbete mellan företagen

Stöd till medlemmarna att genomföra projekt och få finansiellt stöd

Exempel från Kanenergi Sweeden et al.,  Green Energy Clusters,  Green Energy Clusters Project, www.kanenergi.com, 2007
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Vill du läsa mer om kluster? De två första länkarna är på svenska,  
övriga på engelska. 

Tillväxtverket (gå till Alla insatser A–Ö, Klusterprogrammet):
www.tillvaxtverket.se 

Vinnova: www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Starka_FoI-miljoer/visanu/Visanu%20SR%20pop.pdf

CENCE Connecting ENergy Clusters across Europe:  
www.europe-innova.org/index.jsp 

Research cluster: www.cluster-research.org 

European Cluster Alliance: www.proinno-europe.eu/eca

European Cluster Observatory: www.clusterobservatory.eu

European Cluster Policy Group: 
www.proinno-europe.eu/ecpg/project-overview

UNIDO – FN:s organisation för industriell utveckling  
www.unido.org/fileadmin/media/documents/pdf/SME_cluster/Humphrey.pdf

Olika regioner  runtom i Europa – Spanien, Österrike, Grekland, Sverige, 
Slovenien, Bulgarien, Rumänien, Ungern, Italien – bygger nu
vidare på de goda erfarenheterna av nätverk och klusterbildning för att  
främja och marknadsföra gröna energikluster i Österrike och Frankrike.  
PROMETHEUS håller i organisationen med ekonomiskt stöd från
Intelligent Energy Europe.  
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Gröna energitjänster är allt som levereras från företag till kunder när det gäller förnybar
energi, energieffektivisering och effektiv energianvändning. Området är i snabb förändring.
REKO Energitjänst bidrar till långsiktigt goda relationer mellan leverantörer och kunder.  

Om REKO Energitjänst:

Det är ett system för kvalitetssäkring och märkning av 
leverantörer av gröna energitjänster och produkter

Det är till främst för små och medelstora företag 

De tre viktiga principer är:

Kompetens som ger fackmannamässigt utförda leveranser

Öppenhet i kommunikationen med kunder för bedömning av 
förmåga att fullfölja ingångna avtal gällande offerter, leveranser  
och prestanda

Förtroende som bäddar för långsiktiga relationer och som är en 
av hörnpelarna i REKO Energitjänst   

Energikontor Sydost

Region Blekinge

Länsstyrelsen i Blekinge

Företag i Blekinge

Vill du veta mer om REKO Energitjänst?
www.energikontorsydost.se/uppdrag/byggnader/prometheus.php eller kontakta:

Kent Andersson, tel. 0709-21 60 51
kent.andersson@energikontorsydost.se

Bakom REKO ENERGITJÄNST står

Gröna energitjänster och REKO Energitjänst

The green energy cluster initiative in Catalonia




