DIGITAL OMSTILLING:
INNOVATIONSSAMARBEJDER
De fem regionale Væksthuse tilbyder programmet
DigitaliseringsBoost, som bringer virksomheder og
vidensinstitutioner tættere sammen om at udvikle
nye produkter, services og løsninger.

Få op til 900.000 kr. i
medfinansiering – til jeres
udvikling
Programmet Digital Omstilling – Innovationssamarbejder giver virksomheder, som arbejder inden for Industri 4.0 eller droneområdet –
op til 900.000 kr. til udvikling af en ny kommerciel løsning
Hvis du drømmer om, at nogen skal medfinansiere jeres udvikling, bør
du gribe chancen nu. I programmet Digital Omstilling – Innovationssamarbejder er der op til 900.000 kr. at hente.
Programmet er målrettet til virksomheder inden for to områder:
Produktionsvirksomheder, som gennem programmet udvikler et nyt
produkt, en ny løsning eller et nyt koncept inden for Industri 4.0.
Dronevirksomheder, der bruger programmet til udvikling af en ny
løsning med et kommercielt sigte.
Set up’et er interessant. I programmet indgår din virksomhed i et innovationssamarbejde, som består af minimum to private virksomheder
og en videninstitution. Dermed får I mulighed for at koble jeres ideer
og spidskompetencer med andres ekspertise og sammen skabe en potentiel kommerciel forretningssucces.
Som produktionsvirksomhed er mulighederne mange. Det kan fx være
udviklingen af en ny robotløsning, en ny serviceplatform, der gennem
Big Data skaber en helt ny digital service, eller et nyt koncept for cybersecurity osv.

Det får I
Op til 900.000 kr. i medfinansiering til udvikling af en ny løsning.
Et tæt og innovativt samarbejde
med minimum to private virksomheder og en videninstitution med
kommercielt output.
Med programmet opnår I:
• styrket konkurrenceevne
• helt nye forretningsmuligheder
• en ny salgbar løsning

”Så er det bare at sige ja tak til en ny kommerciel
succes gennem digital omstilling.”

Som dronevirksomhed kan det eksempelvis være teknologier, der udvider
de nuværende anvendelsesområder – eller introducerer helt nye anvendelsesområder – for droner. Det kan også være en udvikling af nuværende
teknologier eller introduktion af nye teknologier, som styrker droneprodukter på såvel hardware- som softwaresiden.
I kan tilmelde jer individuelt, og vi hjælper jer med at finde de rette samarbejdspartnere, eller I kan komme som samlet team.
Medfinansieringen på op til 900.000 kr. er støtte til jeres udviklingstimer,
hvor de 300.000 kr. er øremærket til samfinansieret forskning.
Du får et ansøgningsskema ved at henvende dig til projektleder Jeppe
Vadgaard, Erhvervshus Fyn.
Vi står bag
Erhvervshus Fyn leder programmet i samarbejde med:
Erhvervshus Sydjylland
Odense Robotics
UAS Denmark
Design2Innovate
Sønderborg Vækstråd
Trekantområdet Danmark
Business Esbjerg
Teknologisk Institut
Designskolen Kolding
Syddansk Universitet
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Clean
Digital Omstilling – Innovationssamarbejder er støttet af Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling og løber i perioden 2017-2021.

Er du interesseret i at komme
på Digital Omstilling – Innovationssamarbejder, eller vil du
høre mere, tager du fat i os.

Erhvervshus Fyn
Jeppe Vadgaard
25 50 53 23
jev@ehfyn.dk

Det siger virksomhederne
'Programmet er genialt for os.
Vi får mulighed for at udvikle
en ny teknologi til vores droner i
tæt samarbejde med eksperter i
hardware. Skulle vi selv have folk,
der ved noget om hardware-delen,
skulle vi være meget større.'

Værd at vide

Kristian Skaarup, CEO
Lorenz Technology, Odense

Ansøgningen
Deadline for næste ansøgningsrunde er 7. juni 2019.
Du kan downloade relevante
dokumenter på www.ehfyn.dk
under Access to Finance.

