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Nýsköpunarmiðstöð Íslands styður markmið og áskorafanir sem felast í þingsályktun um mótun klasastefnu og þeirri greinagerð
sem henni fylgir. Það er mat miðstöðvarinnar að sárlega hafi vantað stefnu stjórnvalda á þessu sviði. Stefnu þar sem sérstakalega
er hugað að á hvernig hátt opinberir aðilar ættu að styðja klasasprota, uppbyggingu þeirra í samvinnu við frumkvöðla, fyrirtæki, 
háskóla og stofnanir.

Þrátt fyrir að klasastarf hafi slitið barnskónum á Íslandi og hægt sé að nefna fjölmörg dæmi um góðan árangur1, þá hefur átt sér 
stað tilekin stöðnun að undanförnu á þessu sviði nýsköpunar. Stuðningur við klasaframtök og klasauppbyggingu er óverulegt hér 
á landi í samanburði við önnur Norðurlönd, eða samfélög sem við viljum bera okkar saman við.

Á alþjóðavísu þá er litið á klasa sem ákveðna kjölfestu á sviði nýsköpunar og uppbyggingu á samkeppnishæfni þjóða. Það er því 
mikilvægt að þetta mál fái framvindu. Norðmenn hafa nýlega metið árangur af klasastuðningi sínum og er ljóst að þeir fjármunir 
sem settir hafa verið í málaflokkinn skila sér margfalt tilbaka. Samkvæmt Norðmönnum2 þá er klasasamstarf líklegt að bera 
árangur þegar:

> Samstarfsaðilar hafa sameinast um skýra sýn og stefnu um ávinning.
> Um er að ræða samstarf þar sem einkaaðilar eru leiðandi.
> Samstarf fellst í þátttöku þekkingarstofnana og aðila í nýsköpun og atvinnuþróun.
> Samstarfið er forsenda aukinnar verðmætasköpunar og bættrar samkeppnishæfni.
> Samstarfið hefur verið faglega vottað og er nýsköpunardrifið.

Klasastefna
Ljóst er að vel útfærð klasastefna getur stuðlað að því að auka nýsköpunarvirkni fyrirtækja á Íslandi og aukið samstarf þeirra við 
rannsóknarstofnanir og háskóla, með hagnýtingu þekkingar og aukna verðmætasköpun að markmiði3. Aukin sérhæfing, miðlun 
þekkingar og upplýsinga eru sömuleiðis mikilvægar forsendur fyrir þróun og vöxt einstakra klasa4. Klasar eru mikilvægt verkfæri 
til að ná til sérhæfðra fyrirtækja og annarra sem stunda nýsköpunarstarf. Klasar geta verið öflugur vettvangur fyrirtækja, 
rannsóknastofnana og hins opinbera til að leiða saman þekkingu og leysa úr flóknum úrlausnaefnum. Margar rannsóknir hafa sýnt 
fram á jákvæð tengsl milli svæðisbundinnar sérhæfingar og nýsköpunarvirkni5.

Atriði sem vert er að huga sérstaklega að í tengslum við klasastefnu eru:

Faglegan og fjárhagslegan stuðning -  Þetta á ekki síst við um forstig klasa (klasasprota), þar sem fyrirtæki og 
frumkvöðlar fá leiðsögn og fjárhagslegan stuðning við upphafsþrep klasaþróunar. Klasaþróun þarf að vera 
viðskiptadrifin, en mikilvægt er að slík framtök fái fjárhagslegan stuðning við fyrstu skref.

Þjónusta og þekkingaruppbygging -  Leiðsögn og fræðsla til klasaþátttakenda og klasastjóra eru mikilvæg við mótun 
klasa og klasaframtaka. Huga þarf að öllum hagaðilum er koma að klasamótun. Taka þarf tillit til ólíkra hagsmuna 
þátttakanda og byggja upp traust meðal aðila klasans til framtíðar.

Styðja þarf við við vottunarferli klasa og erlenda tengslamyndun -  Hlutverk vottunar á klösum er meðal annars til 
að klasar geti borið sig saman við það sem talið er best eða til fyrirmyndar við stjórnun og rekstur þeirra. Vottun er einnig 
mikilvæg í tengslum við alþjóðlegt samstarf klasa og þá ekki síst í tengslum við verkefni á svið hátækni og þróunar.

Styrkja þarf rannsóknir og greiningu á klösum hér á landi -  Þekkingaröflun um eðli og framþróun er mikilvæg í 
þekkingarsamfélagi. Hér á landi hefur Háskóli Íslands verið í fararbroddi á þessu sviði. Það er mikilvægt að efla þennan 
þátt en hann styður einnig við erlenda tengslamyndun sem nefnd var hér að framan.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur og mun styðja við klasaframtök og þekkingaruppbyggingu á þessu sviði í framtíðinni sem hingað 
til. Framangreindur stuðningur væri hins vegar vel þegin til að geta stutt fyrirtæki og frumkvöðla enn frekar og þar með aukið getu 
íslenskt samfélags á svið nýsköpunar og alþjóðaviðskipta. Miðstöðin hefur í þessu samhengi haft frumkvæði að samstarfi við 
háskólasamfélagið til að styrkja klasa meðal annars í gegnum vettvanginn Klasasetur Íslands. Einnig hefur miðstöðin staðið fyrir 
málstofum og verkefnum til stuðnings á klasauppbyggingu.
Þeir klasar sem hafa náð fótfestu hér á landi, eins og Sjávarklasinn, Áklasinn, Íslenski ferðaklasinn og klasarnir á sviði orku og 
jarðvarma hafa einnig verið óþrjótandi við að leggja þessu máli lið undanfarin ár. Það vantar hins vegar töluvert upp á að nógu vel 
sé staðið að þessum málum hér á landi.

Við á Nýsköpunarmiðstöð Íslands erum alltaf tilbúin að veita málefnum klasa okkar stuðning.
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