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Energirigtigt byggeri i Norge
I et samarbejde mellem Eksportrådet ogI et samarbejde mellem Eksportrådet ogI et samarbejde mellem Eksportrådet ogI et samarbejde mellem Eksportrådet og
Teknologisk Institut inviteres danskeTeknologisk Institut inviteres danskeTeknologisk Institut inviteres danskeTeknologisk Institut inviteres danske
virksomheder med grønne kompetencervirksomheder med grønne kompetencervirksomheder med grønne kompetencervirksomheder med grønne kompetencer
nu til at deltage i en målrettet satsningnu til at deltage i en målrettet satsningnu til at deltage i en målrettet satsningnu til at deltage i en målrettet satsning
indenfor energirigtigt norsk byggeri.indenfor energirigtigt norsk byggeri.indenfor energirigtigt norsk byggeri.indenfor energirigtigt norsk byggeri.

Deltagelse indebærer medlemsskab i et
dansk-norsk virksomhedsnetværk, samt
aktiv deltagelse i matchmaking events i
Danmark og Norge. Målet er klart - der
skal etableres projektspecifikke
samarbejder mellem danske virksomheder
og norske opdragshavere.

Medlemskab af FISH NorwayMedlemskab af FISH NorwayMedlemskab af FISH NorwayMedlemskab af FISH Norway
FISH Norway (Future Industrialized
Sustainable Houses) er et
virksomhedsnetværk der udover
klyngesamarbejder giver adgang til
relevant markedsinformation leveret fra
Danmarks Ambassade i Oslo.

Ambassaden fungerer som videnscenter,
og screener løbende relevante markeds- og
samarbejdsmuligheder for netværkets
medlemmer. Det betyder at man som
medlem i tillæg til en række andre
fordele, kontinuerligt modtager:

• Behovsafdækninger med fokus på nye
teknologier og løsninger

• Kortlægninger af relevante events,
udstillinger, konferencer, seminarer
m.v.

• Afdækning af udviklingen i norsk
byggeri og anlæg med fokus på
energieffektivisering

• Kortlægning af relevante interessenter

• Samt, invitation til det årlige FISH-
seminar i Norge

Herudover giver medlemskab adgang til
projektspecifikke byggekonsortier

MatchMaking 1: i DanmarkMatchMaking 1: i DanmarkMatchMaking 1: i DanmarkMatchMaking 1: i Danmark
I forbindelse med opstarten af FISH
Norway den 1. februar 2012 arrangerer
Eksportrådet og Teknologisk Institut et
MatchMaking event i Danmark den 3. -
4. april 2012.

Arrangementet vil have til formål at øge
kendskabet til danske løsninger hos de
besøgende norske interessenter, samt at
identificere konkrete samarbejds- og
projektmuligheder.

MatchMaking 2: i NorgeMatchMaking 2: i NorgeMatchMaking 2: i NorgeMatchMaking 2: i Norge
Som opfølgning til det norske mødebesøg
i Danmark vil danske medlemmer af
FISH Norway den 10. - 11. oktober
2012 få mulighed for at besøge relevante
norske aktører i Oslo og omegn.

Her vil ambassaden fungerer som vært
når etablerede klyngesamarbejder
evalueres, og nye samarbejder igangsættes.

Successkriterier for 2012Successkriterier for 2012Successkriterier for 2012Successkriterier for 2012
Det overordnede mål for netværket og
MatchMaking aktiviteterne henover 2012
er at:

• facilitere samarbejdsrelationer mellem
danske virksomheder og norske kunder

• sikre erfarings- og vidensdeling mellem
danske og norske aktører

• igangsætte mindst ét pilotprojekt
mellem danske og norske virksomheder

• understøtte vidensudvikling gennem
aktive partnerskaber mellem
virksomheder, organisationer,
universiteter m.v.

PriserPriserPriserPriser
Prisen for medlemskab af FISH Norway i
2012, og deltagelse i matchmaking
aktiviterne i Danmark og Norge er for:

• Små og Mellemstore Virksomheder:Små og Mellemstore Virksomheder:Små og Mellemstore Virksomheder:Små og Mellemstore Virksomheder:
DKK 14.262*

• Store virksomheder:Store virksomheder:Store virksomheder:Store virksomheder:
DKK 28.525

Opgivne priser er eks. kost, logi og
transport. Tilmeldelse udbedes senest 20.
januar 2012 til malsle@um.dk.

Energieffektiviseringen af norsk byggeri er i  fuld gang. Det giver muligheder for danske virsomheder med
grønne kompetencer. Er din virksomhed forberedt på udviklingen i  det norske marked?



*) Prisen for Små og Mellemstore Virksomheder er er betinget af at man godkendes til Eksportrådets
eksportstartpakkeprogram.
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www.fishclusters.dk


