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Key Strategic Areas

I. Competence and Infrastructure

II. Ocean Innovation

III. Technology

IV. Entrepreneurship and Business Development

V. Market

VI. Work Processes
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From NCE to GCE Subsea

New focus areas:

● Ocean Innovation: Subsea solutions and knowledge 

beyond oil and gas

● Work Processes: Strong focus on global competitiveness

Increased focus on:

● R&D test facilities and infrastructure

● International education, mobility and R&D programmes

● Supporting members in international markets
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Ocean Innovation -

Subsea Beyond Oil & Gas



Mulighetsbilde 
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Regionen som har alt
Innsikt: Det holder ikke bare å løfte frem allerede sterke bransjer for å få til nyskaping. Samarbeid på tvers 

av bransjene må til. Bergensregionen har det som skal til - hvis vi vil.

Stig-Erik Jakobsen , Jarle Aarstad Høgskolen i Bergen

Publisert: 28.okt. 2014 09:39 Oppdatert: 28.okt. 2014 11:32

Sats der vi kan bli best
Bergensregionen har et unikt utgangspunkt for å ta en globalt ledende posisjon, 

basert på å se subsea, sjømat og maritim sektor i sammenheng.

Geir Anton Johansen Dekan, Høgskolen i Bergen , 

Owe Hagesæther Adm. dir., NCE Subsea 

Publisert: 16.mar. 2015 14:46 Oppdatert: 16.mar. 2015 14:46



GCE Subsea - Overview
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The Global Subsea University Alliance
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Hva sier bransjen ?



Hva sier våre selskaper ?
Are you company entering other markets than Oil & Gas
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GCE Subsea Medlem - Aanderaa
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Både store og små som satser….
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Subsea kompetanse – Fra O&G til Havvind
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Seaproof Solution 

4Subsea



GCE Subsea Prosjekter
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Cross-industry networking
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Vi zoomet inn….

Havbruk generelt
● Skape en god overordnet forståelse for bransjen som 

helhet

Utfordringer i havbruk
● Gjennomgang av de viktigste utfordringene i 

havbruksnæringen

Utfordringer som offshoreindustrien kan bidra til 

å løse
● Koble subseanæringens kompetanseområder mot 

havbruksnæringens utfordringer

● Se på mulighetsområder

• Se på løsningsområder – identifisere mulige prosjekter for 

videre bearbeiding i en fase 2, med målsetning om å realisere 

et antall utviklingsprosjekter som samarbeidsprosjekter mellom 

oppdrettere, subsea aktører og FOU
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Olje & Gass Møter Havbruk

Settefiskanlegg - smoltproduksjon

● Besøk på et settefiskanlegg hvor smolt 

kultiveres i tanker på et landanlegg

Matfiskanlegg – sjø-ørret

● Omvisning på et matfiskanlegg med 5 merder

og en sentral flåte for fôrbehandling, 

kontrollsystemer og administrasjon. 

Lukkede anlegg - forsøkskonsesjoner

● Presentasjoner fra Lerøy Seafood, Marine 

Harvest og Hauge Aqua. Eksempler på

innovative konsepter for lukkede anlegg.

Workshop

● Workshop hvor deltagerne diskuterte og listet

opp mulige crossover-emner og løsninger.
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Tidevannskraft
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Prosjekt : Kostnadsreduksjoner og konkurransekraft
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Prosjektet vil bidra til kompetanseheving, innovasjon og nyskaping og bistå 

oljeservicebedrifter med nødvendig omstilling i form av kostnadsreduserende tiltak.

Prosjektet er et strategisk samarbeid mellom de tre høyest rangerte næringsklyngene i 

Norge; GCE NODE, GCE Subsea og GCE Blue Maritime.



MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program



Entrepreneurs

Industry

Government
Education
and R&D

Capital

Entrepreneurship

Innovation

Growth

Joining Forces
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Modellen
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Verdiskapning og flere arbeidsplasser
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TID

Entreprenørskap

«5 – 15» ansatte

«Store selskaper»

organisk vekst

inkl. intraprenørskap



Finansiering 

Nasjonalt og internasjonalt



EU advisor – Blue Growth

Granted 2 years partial funding from Innovation

Norway. Option for 2 years extension

Joint resource with NCE Seafood

Advisor will work closely with the cluster

companies:

● Identifying relevant EU calls 

● Producing top quality applications 

● Influence EU programmes and calls

Located at Marineholmen/BTO

Will also work closely with R&D partner in the

cluster
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