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

Vi har 40 millioner kr.
til SMV’er, der vil arbejde
med digitalisering og
industri 4.0.
Hvorfor hedder det DigitaliseringsBoost?
Fordi du som SMV kan få støtte til udvikling af nye produkter,
løsninger og koncepter inden for digitalisering og industri 4.0.
Produkterne, løsningerne eller koncepter skal have et kommercielt sigte med et eller flere elementer af design i bred forstand.
DigitaliseringsBoost er et partnersamarbejde, der skal foregå i
teams med minimum tre SMV’er og en videninstitution.
Undersøgelser viser, at mange SMV’er ser digitaliseringen, som
den største udfordring i de kommende år, men mange føler sig
ikke parate.
Derfor tilbyder Erhvervshusene et DigitaliseringsBoost, så du
gennem samarbejder med videninstitutioner og adgang til
økonomi, kan få de seneste forskningsresultater og udvikle
konkurrencedygtige nye produkter, serviceydelser eller måder
at gøre tingene på.
Industri 4.0 er et bærende element i digitaliseringen af Dan
mark. For at ruste virksomhederne til fremtiden er implemen
teringen af teknologier fra Industri 4.0 i SMV’er helt afgørende
for dansk produktivitet og konkurrenceevne.

Industri 4.0 bæres af 9 teknologier,
som tilsammen definerer området.
Disse består af:
• Big Data & Analytics
• Virtual Reality & Augmented Reality
• 3D print
• Simulering
• Horisontal & Vertikal Integration
• Internet of Things
• Cybersikkerhed
• Cloudløsninger
• Avancerede Robotter
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Hvem kan søge?
Alle SMV’er med et markedsdrevet
behov for udvikling af nye produkter,
løsninger eller koncepter inden for
digitalisering og Industri 4.0.
Hvad kan du få ud af
DigitaliseringsBoost?
• Op til 600.000 kr. (max 33% af
lønomkostninger) i støtte til team
ets virksomheder i forbindelse med
produktudviklingen.
•O
 p til 150.000 kr. til videninstitu
tionens indsats i forbindelse med
produktudviklingen.

Videninstitutioner
Teamet kan vælge mellem de 3 til
knyttede videninstitutioner, som er
Designskolen Kolding, Professions
højskolen Metropol og Mads Clausen
Instituttet på Syddansk Universitet i
Sønderborg.

Programmet har udover
Erhvervshusene en række partnere
RoboCluster, Design denmark,
SDU Mads Clausen Instituttet,
Professionshøjskolen Metropol,
Odense Robotics, Business by
Design, D2i – Design to innovate og
Designskolen Kolding.

 vis de nødvendige kompetencer
H
ikke findes her kontaktes Erhvervs
hus Fyn for nærmere aftale.
Ansøgningsformular
Ansøgningsformularen fås ved hen
vendelse til projektleder Lars Kris
tensen, Erhvervshus Fyn.

•P
 ræsentation af produktet/løsnin
gen/konceptet for potentielle kun
der ved workshops og konference.
•H
 jælp til at komme gennem pro
cessen.

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 30432255
lkr@ehfyn.dk

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

