Årsberetning 2021

EN SKARP KLYNGE
- I KONSTANT BEVÆGELSE
2021 er året, hvor DigitalLead for alvor har
indtaget positionen som landsdækkende
national klynge for digitale teknologier.
Online og fysisk i hele landet har vi haft
møder og dialoger med hundredvis af
virksomheder.

Samtidig er 2021 også året, hvor eksporten
vendte tilbage til normalen efter et dyk under
coronapandemien. Fra 19,2 mia. kroner i 3.
kvartal i 2020 til 23,4 mia. kroner i 3. kvartal i
2021. En stigning på cirka 21 procent.
Derudover er den digitale brancher fortsat
solid med udsigt til store vækstrater.

MÅLET ER INNOVATION I
VERDENSKLASSE,
BASERET PÅ ET STYRKET
DIGITALT ERHVERV
OG EN STÆRK KLYNGE

Vi har også budt velkommen til RUC og
Teknologisk Institut, så vi nu kan tælle hele
otte universiteter og tre GTS-institutioner
som videnspartnere i DigitalLead.

Det er en glæde at konstatere, for når vores
klyngemedlemmer har succes og vækst, er
det godt for Danmark og for digitaliseringen
af danske virksomheder. Det giver os mulighed for at sikre Danmarks styrkeposition
som frontrunner for digitale ydelser og produkter internationalt.

Side 2

Åben og
neutral platform

Skabe bæredygtig
vækst og innovation
baseret på
virksomhedernes
behov

Samling på tværs
af erhverv,
vidensinstitutioner,
GTS’er og det
offentlige

Drivkraft for
styrkeposition
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400 DEDIKEREDE VIRKSOMHEDER
Vi har opbygget fire lokale hubs i:
• Aalborg
• Aarhus
• Vejle
• og København.
Vi får også fortsat flere stærke digitale
medlemmer, såsom Systemate, Colombus,
Atea og SAS, men også mange fra andre
brancher. For eksempel energibranchen,
hvorfra vi har fået Norlys og Energinet som
medlemmer.
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AKTIVITETER
Vi har afholdt over 70 netværksmøder og innovationsaktiviteter året igennem og er for alvor
begyndt at fungere som den partnerskabs-, innovations- og vækstplaform for den digitale sektor,
vi er sat i verden for at være.

DIGITAL DAYS

NETVÆRK

TECH BBQ

UX
MASTERCLASS

FIRST FRIDAY

DIGITAL
TORSDAG

DIGITAL
HANDS-ON

IOT-AWARD

WORKSHOPS
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KAPITAL INDSPRØJTNING
TIL INNOVATION
170 mio. kr.

til dansk erhvervsliv, som
geares via vores
medlemmer og partners

Benarbejde fra DigitalLead og vores mange
gode samarbejdspartnere har også gjort, at
vi ved udgangen af 2021 og i de første
måneder af 2022 har hjemtaget hele 170
millioner kroner som kapital til konkrete
projekter, initiativer og satsninger. Heraf
er 18 millioner kroner midler, der over den
næste årrække opereres direkte fra vores
digitale fællesskab i DigitalLead. Eksempelvis gennem DigitalLead Tech Acceleration
Program, Digital Energy Hub og Cyberhub.
Det flotte resultat har vi kunnet sikre, fordi
vi igennem 2021 har haft en tæt dialog med
vores medlemmer, andre klynger og vores
nationale bevillingsgivere. Det har gjort os
skarpere på, hvordan vi yder den største
værdi for det digitale Danmark. Helt kort kan
det siges at:

18 mio.kr.

til Digital Leads fælles
digitale platform

DigitalLead er en åben og neutral platforme,
der faciliterer samarbejder, booster partnerskaber og accelererer vidensbaseret
innovation for at løse fremtidens store
udfordringer.
Baseret på virksomhedernes behov tager
DigitalLead lederskab for at drive bæredygtig
vækst og innovation i verdensklasse.
DigitalLead er sammen med partnere er en
bærende drivkraft i at udvikle Danmarks
digitale erhvervsmæssige styrkeposition.
Ved at samle aktører på tværs adresserer
DigitalLead muligheder og udfordringer,
som én virksomhed, én videninstitution, én
kommune eller én organisation ikke kan
løse alene

SAMMEN SKABER VI RAMMEN FOR PROJEKTER OG
SATSNINGER INDENFOR DIGITALISERING
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FOKUS I 2022
2021 lagde fra kaj med et fokus på Internet
of Things, High Performance Computing,
Kunstig Intelligens og Cybersikkerhed og
med en holistisk tilgang til udvikling af
innovative digitale løsninger i kraft af et
fokus på forretningsmodeller og -processer,
grøn IT, bæredygtighed og FN´s verdensmål.
Dette er stadig vores fundament, men vi
har efter medlemsdialoger og dialog i
bestyrelsen samt Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger valgt at skærpe vores
fokus på to tematikker Digital & Green og
Digital Resilience, hvor teknologierne sættes
i anvendelse.
Behovet for at være digital resilient og grøn
har aldrig været større. Det seneste års tid
har i særdeleshed understreget, at evnen til
at respondere hurtigt og effektivt på
uventede forandringer er helt afgørende for
virksomheders overlevelse – både små som
store. Fundamentale forandringer af
samfundet vil vi se igen og igen, og det vil
også påvirke måden, virksomheder driver
forretning på.

Den enkelte virksomhed skal derfor sørge
for at bygge et solidt, digitalt og grønt
fundament, så den til enhver tid kan stå fast
i den evigt foranderlige verden som vi lever i.
Dermed fremtidssikrer vi ikke blot den
enkelte virksomhed – men også Danmarks
konkurrenceevne og position som førende
digital og grøn.
Neutral platform, virksomhedernes behov,
aktører på tværs og digital styrkeposition har
vi gjort til konkrete, praktiske initiativer. Det
er sådan, vi kan lide at arbejde i DigitalLead,
fordi vi tror på, at det skaber den største
værdi for vores medlemsvirksomheder.
2021 har bragt flotte resultater vi kan være
stolte af. Og vi er først lige begyndt.
Med det ambitionsniveau vi finder ved
små og store medlemsvirksomheder,
samarbejdspartnere og videnspartnere til at
løse centrale udfordringer, hvor digitalisering
er redskabet, er vi i DigitalLead både
nysgerrige og forventningsfulde på hvad
2022, 2023, 2024 kommer til at bringe.
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