De seks Erhvervshuse tilbyder programmet
DigitaliseringsBoost, som bringer virksomheder og
vidensinstitutioner tættere sammen om at udvikle
nye produkter, services og løsninger.

Har din virksomhed behov for
at udvikle et koncept eller en
platform for digitalt salg eller
service i denne tid?
Få finansieret op til 250.000 kr.
Vigtigheden af digitalt salg og service er gået op for mange
virksomheder under Covid-19 situationen, hvor den analoge
verden har været udfordret.
Med en særlig Covid-19 indsats i programmet DigitaliseringsBoost kan du som teknologiproducerende SMV få medfinansiering til at udvikle et digitalt salg eller service koncept inden for
digitalisering og industri 4.0. Produkterne og løsningerne skal
have et kommercielt sigte.
DigitaliseringsBoost er et partnersamarbejde, der skal foregå i
teams med minimum 2 virksomheder og en videninstitution.

Industri 4.0 bæres af forskellige teknologier,
som tilsammen definerer området.
Ved udvikling af et koncept eller en platform for digitalt salg eller service, kan du
f.eks. benytte:
• Big Data & Analytics

Erhvervshusene giver dig med DigitaliseringsBoost adgang til
medfinansiering af udvikling af nye digitale salg eller service
koncepter.

• Virtual Reality & Augmented Reality

Medfinansiering er et godt supplement til finansiering via dine
egne penge og et billigt alternativ til at optage lån eller sælge
ejerandele.

• Cybersikkerhed

• Simulering
• Internet of Things
• Cloudløsninger
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Hvem kan søge?
Alle teknologiproducerende SMV’er
med et markedsdrevet behov for
udvikling af nye digitale salg eller
service koncepter indenfor digitalisering og Industri 4.0, som følge af
Covid-19 situationen.
Hvad kan du få ud af
DigitaliseringsBoost?
• Op til 200.000 kr. (max 33% af
lønomkostninger) i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen.
•O
 p til 50.000 kr. i medfinansiering
til videninstitutionen i forbindelse
med produktudviklingen.

Hvad koster det?
Deltagergebyret for hele teamet er
5% af det samlede ansøgte beløb til
medfinansiering.

Ansøgningsformular
Ansøgningsformularen fås ved
henvendelse til Lars Kristensen,
projektleder, Erhvervshus Fyn.

Videninstitutioner
Teamet kan træffe aftale med de godkendte vidensinstitutioner UCL/EAL,
Designskolen Kolding, Niels Bohr
Instituttet – KU, Aarhus Universitet,
DTU, Københavns Professionshøjskole, Aalborg Universitet og SDU Mads
Clausen Instituttet.

Programmet har udover
Erhvervshusene en række partnere
RoboCluster, Design denmark,
SDU Mads Clausen Instituttet,
Københavns Professionshøjskole,
Odense Robotics og Designskolen
Kolding.

 vis de nødvendige kompetencer
H
ikke findes her kontaktes Erhvervshus Fyn for nærmere aftale.

•P
 ræsentation af produktet og løsningen for potentielle kunder ved
workshops og konference.
•V
 i hjælper dig med at komme gennem projektprocessen.

Vil du høre mere om
DigitaliseringsBoost eller bare
vil i gang, er du meget velkommen til at kontakte os.

Erhvervshus Fyn
Lars Kristensen, projektleder
Telefon 30 43 22 55
lkr@ehfyn.dk
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