
Oversigtsnotat - Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi  

Ansøgt Regionalfond Ansøgt DEM 
Indstillet 

Regionalfond 
Indstillet DEM 

Samlet 

score 

0-100 

Ind-

stilling

* 

Future Food & Bioressource 

Innovation Dk 

Agro Business Park 

A/S 

Landsdækkende  19.961.382 kr. 

 

4.990.653 kr. 

 

9.980.691 kr. 

 

2.495.326 kr.  

 

83 

 

A 

Projektet vil udvikle et innovationsprogram indenfor fødevarer og bioressourcer, som skal bidrage til skabelsen af nye innovative produkter/services i danske SMV’er gennem innovationssamarbejder mellem 

minimum 2 SMV’er og en videninstitution. 

Partnerskabsdreven 

innovation til 

vækstmarkederne i Østafrika 

(tillægsansøgning) 

Access2Innovation Landsdækkende 6.750.000,00 0 6.750.000,00 0 81 A 

Projektets formål er at levere virksomhedsdreven innovation rettet mod vækstmarkederne i Østafrika via produkter og løsninger på udfordringer, der er efterspørges i udviklingslande i bestemte dele af verden, 

særligt Østafrika. 

Innovationslaboratorier Build 

4.0 

UCL 

Erhvervsakademi og 

Professionshøjskole 

Region 

Syddanmark 

6.313.000,00 3.127.000,00 6.313.000,00 3.127.000,00 79 A 

Projektets formål er at skabe en række innovationslaboratorier, hvor der arbejdes med konkrete problemstillinger indenfor bæredygtigt byggeri ud fra en digital tilgang. Laboratoriernes formål er at omsætte de 

givne udfordringer prototyper af løsninger, der kan omsættes til nye produkter eller services for de involverede virksomheder. 

Teknologisamarbejde i Region 

Sjælland (tillægsansøgning) 

DTU Region Sjælland 10.386.662,01 2.424.999,98 4.000.000,00 

 

2.000.000,00 79 A 

Formålet med projektet er at rekruttere, matche og facilitere sjællandske virksomheder i innovationssamarbejder, som gennemføres med en eller flere forskere fra DTU. Virksomhederne får bl.a. hjælp til udvikling 

af prototyper koncepter samt validering og konceptualisering. 

Nordvest Smart Production 

(tillægsansøgning) 

Vesthimmerland 

Kommune 

Vesthimmerland, 

Jammerbugt, 

Mariagerfjord og 

Thy kommuner 

2.359.176,36 1.179.588,18 2.359.176,36 1.179.588,18 78 A 

NordVest Smart Production (NVSP) har til formål at hjælpe små og mellemstore produktionsvirksomheder i Nordjylland med at udnytte de nyeste teknologiske produktionsmetoder kaldet Industry 4.0. 

Industri 4.0: 

DigitaliseringsBoost 

(tillægsansøgning) 

Erhvervshus Fyn Landsdækkende 37.143.788 11.091.177 18.897.132,43 6.198.085,32 76 A 

Formålet med projektet er at understøtte og accelerere produkt-, koncept- og løsningsudviklingen og dermed skabe vækst i danske SMV’er gennem innovationssamarbejder indenfor emnet digitalisering og 

Industri 4.0. 

Innovationssamarbejder for 

industri- og 

Servicevirksomheder i Region 

Sjælland (tillægsansøgninger) 

DTU Region Sjælland 2.999.699,99 536.044,36 0 0 72 C 

Formålet med projektet er at understøtte og accelerere væksten i sjællandske industri- og servicevirksomheder. Dette skal ske gennem etablering af 12 innovations-samarbejder bestående af hver 2-3 SMV’er, 

der, sammen med videnkompetencer fra DTU Diplom, giver SMV’erne mulighed for varige innovationsløft gennem forsknings- og udviklingssamarbejde til udvikling af mindst otte produkter eller løsninger 

med kommercielt sigte. 
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Aktiviteter 
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geografi  
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Indstillet DEM 

Samlet 

score 

0-100 

Ind-

stilling

* 

National EnergiTeknologi 

Innovation (NETI)  

Clean  

 

Landsdækkende  25.188.540 6.298.890 0 0 70 C 

Projektet har til formål at øge antallet af innovative SMV’er i hele Danmark ved at imødekomme efterspørgslen efter energiteknologiske innovationssamarbejder og bygge ovenpå erfaringer fra fem igangværende 

strukturfondsprojekter, som CLEAN er operatør på. 

Growth by Design 2.0 Dansk Design Center Landsdækkende 

(minus Sjælland) 

6.220.864,16 3.110.432,08 0 0 70 C 

Projektet vil bygge oven på hovedaktiviteterne i det igangværende regionalfondsprojekt, Growth by Design, der afsluttes ved udgangen af 2020. Projektet har fokus på forskellige hovedaktiviteter, som alle 

inkorporerer elementer af Design Thinking i forhold til at løse virksomhedernes behov. 

TourismX (tillægsansøgning) Dansk Kyst og 

Naturturisme 

Landsdækkende 6.495.015,00 3.247.507,00 0 0 68 C 

TourismX vil med en tillægsbevilling understøtte innovationssamarbejder med ny teknologi og digitale løsninger, der kan styrke udviklingen af nye teknologiske løsninger og optimere processer, som kan 

understøtte et bæredygtigt og produktivt turismeerhverv. 

Europas Grønne Region 

(tillægsansøgning) 

DTU Region 

Hovedstaden 

4.794.454,00 1.917.781,00 0 0 67 C 

Projektets overordnede formål er at øge antallet af innovative SMV’er inden for vandområdet og hermed bidrage til vækst i erhvervet samt en bæredygtig udvikling af vandsektoren. 

Smart Energy til markedet 

(tillægsansøgning) 

Green Tech Center Region 

Syddanmark 

3.642.422,00 1.821.211,00 0 0 65 C 

Projektet søger om tillægsbevilling til at udvikle yderligere 5 såkaldte systemløsninger, hvor en mindre gruppe af virksomheder i samarbejde en videninstitution udvikler en samlet systemløsning til potentielle 

kunder inden for energi- og ressourceoptimering. 

Udviklingsprogram for 

underleverandører i 

vindmølleindustrien 

(tillægsansøgning) 

Energy Innovation 

Cluster 

Region Nordjylland 

og Midtjylland 

14.784.616,00 5.229.622,00 0 0 65 C 

Formålet med projektet ”Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien - Innovation via videnssamarbejde” er, at flere små- og mellemstore underleverandører til vindmølleindustrien udvikler 

nye produkt- og procesinnovationer ved hjælp af samarbejder med videninstitutioner. Projektet ansøger om en tillægsbevilling, hvor formålet er en udvidelse af det nuværende projekts hovedaktivitet 3 vedrørende 

produkt- og procesudviklingsforløb og tests. 

Food Tech Innovation DTU Landsdækkende 

(minus Sjælland) 

9.102.240,00 4.551.120,00 0 0 63 C 

Projektet har til formål at skabe et unikt økosystem for Food Tech-virksomheder, så de får optimale muligheder for at modnes og skabe yderligere resultater og vækst i et videnstungt samarbejde. 

Sundhedsteknologisk 

Serviceprogram 

(tillægsansøgning) 

Life Science 

Innovation North 

Denmark 

Region Nordjylland 17.250.000,00 8.625.000,00 0 0 61 C 
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Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi  

Ansøgt Regionalfond Ansøgt DEM 
Indstillet 

Regionalfond 
Indstillet DEM 

Samlet 

score 

0-100 

Ind-

stilling

* 

Virksomhederne vil i projektet gennemgå en proces, hvor deres fælles forretningside til et nyt produkt til sundheds- og velfærdssektoren screenes, vurderes og testes i forhold til behovet i driften, udvikling af 

koncept og tjek af teknologi, markedsresearch og vurdering af det endelige produkts mulighed for rent faktisk at komme i drift i den offentlige sundheds- og velfærdssektor. Produktets globale potentiale og 

mulighed for videre finansiering vurderes også undervejs. 

Circular Co-Creation 

(tillægsansøgning) 

MTIC Region Midtjylland 3.000.000,00 1.500.000,00 0 0 60 C 

MTIC circular co-creation etablerer innovationssamarbejder mellem virksomheder (der leverer til sundheds- og velfærdssektoren), forsknings- og uddannelsesinstitutioner (AU og VIA) samt hospitalerne og 

kommunerne i Region Midtjylland. Efter endt projektperiode er der udviklet nye koncepter, prototyper eller løsninger, som virksomhederne kan gå videre med at kommercialisere og markedsintroducere. 

Velfærdsinnovation for Sundt 

Erhvervsfremme 

(tillægsansøgning) 

WelfareTech Region 

Syddanmark 

2.225.480,00 1.112.740,00 0 0 60 C 

Projektet har søgt om at lave to yderligere innovationssamarbejder inden for anvendelsen af teknologi og data på sundhedsområdet under temaet "Bæredygtig Sundhed", hvor innovationssamarbejderne skal 

understøtte offentlige organisationers arbejde med FN’s verdensmål. 

Data- og designdrevet 

sundhedsinnovation 

(tillægsansøgning) 

Fonden for 

Innovation og 

Erhvervsfremme  

Region Sjælland 2.350.139,00 1.175.069,00 0 0 58 C 

Tillægsbevillingen skal gøre det muligt at imødekomme virksomheders ønsker om en tættere dialog med klinikken på Nykøbing Falsters Sygehus (NFS). Dialogen skal åbne for etablering af partnerskaber 

mellem virksomheder, klinik og investorer og dels muliggøre test af løsninger tæt på den kliniske hverdag. 

X-Tech Innovation for SME's DTU Landsdækkende 

med fokus på 

Region 

Hovedstaden 

2.360.000,00 0 0 0 48 C 

Projektet bygger videre på X-Tech programmet, som allerede findes ved DTU. Projektets fokus er SMV'er, som gennem projektet vil få adgang til X-Tech programmet, hvor en virksomhed sammen med et 

multidiciplinært team af studerende og mentorer sammen vil konceptualisere en teknologi til nye kommercialiserbare produkter. 

Digital 

ErhvervsTransformation 

Fonden Autonomous 

Vesthimmerland 

Region Nordjylland 4.858.650,00 1.436.150,00 0 0 45 C 

Projektets formål er at igangsætte digitale innovationsprocesser i nordjyske virksomheder ved at udvikle et digitalt værktøj, der skal bruges til at få indblik i virksomhedernes reelle digitaliseringsgrad, og som 

skal bruges til at gennemføre screeningsprocessen i 500 virksomheder med henblik på at kortlægge mulighederne for digitale innovationsprocesser. Med udgangspunkt i denne screening skal der igangsættes 

innovationsprocesser i de respektive virksomheder i samarbejde med projektpartneren Aalborg Universitet. 

WindZealand Vordingborg Erhverv Region Sjælland 4.283.400,00 1.600.000,00 0 0 0 C 

Projektet vil igangsætte GWO-certificering og innovationsuddannelse af medarbejdere i SMV'er, som skal levere produkter og services til havvindmølleparker omkring Sydsjælland. Aktiviteterne er ikke 

støtteberettiget under regionalfondsindsatsen. 

 

* Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på Admincontrol. 
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