Möbelklustret har koppling till
Smart Specialisering Strategi (S3)
Det svenska möbelklustret, Interior Cluster Sweden, är ett kluster som är prioriterat i två regioners
smarta specialiseringsstrategier och Tillväxtverket erbjuder kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte
och lärande för att stärka klusterorganisationen i en gemensam plattform.
Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på. Allt för att stärka sin
framtida konkurrenskraft. Smart specialisering är ett begrepp som initierades av EU-kommissionen
och kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden
där det finns störst potential. Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete med smart
specialisering och har från och med 2016 ett regeringsuppdrag att:
”Fram till och med 2020 stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med smart
specialisering samt att sprida kunskaper och erfarenheter från detta arbete.”
En strategi kräver handling och därför vänder sig Tillväxtverket till existerande kluster som
mobiliserar företag och andra aktörer inom regionernas smarta specialiseringsområden.
Tillväxtverket har valt ut 22 klusterorganisationer som är prioriterade i regioners
innovationsstrategier med syftet är att ytterligare stärka klusters kompetens, fördjupa samarbeten
mellan kluster och genom detta bättre stötta företagens utveckling.
För att få möjlighet att delta i detta utvecklingsprogrammet har Interior Cluster Sweden erhållit
rekommendation från både Region Kronoberg och Region Jönköping vilket är en bekräftelse som
visar att klusterorganisationen är prioriterad i de regionala smarta specialiseringsstrategierna.

Vad är ett kluster?
Geografiska koncentrationer av relaterade företag och aktörer som präglas av ett ömsesidigt
beroende och påverkan på varandra.

Varför delta i utvecklingsprogrammet?
Möbelklustret får tillgång till erfarenhetsutbyte, nätverksträffar, kunskapsutveckling och lärande som
syftar till att PROFESSIONALISERA KLUSTERROLLEN och därmed stärka företagens tillväxt. Samarbete
kommer att ske med andra länder och olika initiativ inom EU som är riktade mot kluster i syfte att
öka kontaktytorna och bredda lärandet. Tillväxtverket – S3 piloten

Urvalskriterierna
•

•
•
•
•
•

Klusterorganisationen ska ha en rekommendation från regionen och vara prioriterade i
regionens smarta specialiseringsstrategi eller vara på väg att prioriteras och kunna
argumentera för detta.
Klustret är etablerat och känt i regionens innovationsstödsstruktur.
Företagens behov, intresse och engagemang är centrala i klusterorganisationen.
Klustret har tydlig målbild och strategi för hur ni ska blir internationellt konkurrenskraftiga.
Klustret består av aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor.
Arbetar med hållbarhet; ekonomisk, ekologisk och social.

•

Klusterorganisationen kan visa på resultat för deltagande företag inom 1-2 år – i form av
affärer, samarbeten med mera.

Certifiering
Som ett första steg i utvecklingsprogrammet gjordens under hösten 2018 en revision vilket gav av
Interior Cluster Sweden en Cluster Managment Excellence BRONS certifiering av The European
Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) vilket öppnar möjligheter för internationell samverkan och
utlysningar via European Cluster Collaboration Platform.

Svenska innovationsstödssystemet
Utvecklingsprogrammet ger under 2019 klusterledaren möjlighet att var delaktig i arbetet med att
utveckla en national utbildning, ”Att arbeta i det svenska innovationssystemet”, en pilotutbildning
som kommer att rikta sig till anställda i innovationskontor, inkubatorer, science parks och kluster.
Målet med utbildningen är att generera:
• Förståelse och vilja att bedriva samverkan i det svenska innovationsstödsystemet
• Förmåga att använda statliga och europeiska medel i ett sammanhängande
innovationsstödsystem
• Kunskap om centrala begrepp och verktyg som används innovationsstödssystem
• Tillgång till och kunskap om det nationella nätverket

