Nyhedsbrev 1
Fra Clutter til Cluster fase 2
Med baggrund i gennemførelsen af fase 1 og med baggrund i den eksterne evaluering fra evalueringsvirksomheden
DAMVAD tror vi på, at der er mulighed for at udvikle en frugtklynge i Region Sjælland.
Målet med arbejdet er at sikre øgede resultater i form af øget værditilvækst og etablering af yderligere
arbejdspladser.
Vi har valgt to virksomheder fra fase 1 nemlig; Vineriet Krabbe, Friis & Iwersen samt Bandholm Frugtplantage. Begge
virksomheder har i fase 1 udviklet deres virksomheder med beskrivelse af forretningsplan og efterfølgende udvikling
af produktionsfaciliteter og egentlig produktudvikling og identitetsskabelse. Begge virksomheder vil kunne danne
baggrund for fremadrettet virksomhedsturisme, ligesom de kan fungere som mentorer og lokomotiver for andre
potentielle forarbejdningsvirksomheder inden for forarbejdning af frugt og bær.
I fase 2 vil vi gerne sikre implementering og forankring af de aktiviteter, der er igangsat i fase 1. Samtidig skal vi sikre
spredning af viden og metoder til lignende virksomheder.
Når vi udvælger virksomheder, der skal deltage i klyngen fokuseres der på deres udviklingspotentiale eller muligheder
for at understøtte klyngen inden for identitetsskabelse, PR, branding og afsætning.

Projektets forløb:
Fra nu til februar 2010
Inden februar 2010 ønsker vi at etablere en lederskabsgruppe – bestående af max 4 personer og en facilitator
(en fra projektlederteamet). Når projektet er gennemført pr. 31-12-2010 er det vores forhåbning, at
lederskabsgruppen fortsætter så klyngen også udvikler sig fremadrettet til gavn for de deltagende
virksomheder
Februar 2010 til august 2010
Når vi har de 8 – 10 virksomheder på plads inden februar 2010 er næste mål udarbejdelse af vækstplaner for klyngen
på baggrund af udviklingsønskerne hos de enkelte virksomheder.

Deltagende virksomheder pr. 1. December 2009
Bandholm Frugtplantage www.bandholmfrugtplantage.dk Vineriet Friis, Krabbe & Iwersen www.frederiksdal.com
Engvang Frugt www.engvang-frugt.dk Celcius 360 www.celcius360.dk
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Samtidig laves en support gruppe til fremstillingsvirksomhederne. Det kan være relevante partnere som
virksomhederne har behov for at kende i deres udviklingsproces. Fx Ankerhus for sensorisk bedømmelse. Viffos for
produktudvikling. Reklamebureau for identitetsskabelse m.v. Der laves møder, hvor man stifter bekendtskab med
hinanden, så netværket styrkes og muligheder understøttes fremadrettet.
Inden august 2010 laves der er vækstdrive forløb for den enkelte virksomhed, hvor vi gennemgår, hvor virksomheden
med fordel kan sætte ind for at udvikle sig fremadrettet. Vi har en forventning om at afsætning, vil slå igennem flere
steder. Når vi har overblikket sættes der eventuelle fælles aktiviteter i gang.
September 2010 til december 2010
Da projektet stopper i december 2010 vil sidste kvartal blive brugt til videndeling ud over Region Sjælland og
evaluering i forhold til tilskudsmidlerne.
Der vil samtidig finde en fremadrettet indsats sted, således at de virksomheder, der ønsker at fortsætte et samarbejde
sikres de nødvendige forudsætninger derfor.

Betingelser for deltagelse:
På samme måde som ved fase 1, er aktiviteterne omfattet af de-minimis. Der vil derfor blive fremsendt et skema til
underskrift ved start og ved endt projekt vil aktiviteterne blive opgjort med en økonomisk belastning. Det koster ikke
noget at deltage i projektet.
Hvis man som deltager har idéer til potentielle virksomheder, der vil udvikle sig inden for forarbejdning af
frugt og grønt, og som man synes kunne være gode samarbejdspartnere i projektet, - så kontakt os endelig, så vi kan
foretage en vurdering.

Projektlederteamet:
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