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.

Op til 900.000 kr. i støtte
– få succes med jeres
digitale omstilling
Med programmet Digital Omstilling – Innovationssamarbejder får
din virksomhed en enestående mulighed for medfinansiering på op til
900.000 kr. til udvikling af nyt produkt, løsning eller koncept inden for
Industri 4.0 og digitalisering.
Den digitale omstilling buldrer afsted. Nu har du og din virksomhed en
chance for at komme i front. Programmet Digital Omstilling – Innova
tionssamarbejder giver op til 900.000 kr. i medfinansiering til udvikling
af et nyt produkt, løsning eller koncept inden for Industri 4.0.
Mulighederne er mange. Det kan fx være udviklingen af en ny robotløs
ning, en ny serviceplatform, som gennem Big Data skaber en helt ny digi
tal service, eller et nyt koncept for cybersecurity osv.
Set up’et er interessant. I programmet indgår din virksomhed i et inno
vationssamarbejde med to andre SMV’er og en videninstitution. Dermed
får I mulighed for at koble jeres ideer og spidskompetencer med andres
ekspertise med det klare formål, at I sammen skaber en potentiel kom
merciel forretningssucces.

Det får du
Op til 900.000 kr. i medfinansiering til udvikling af nyt produkt,
koncept eller løsning.
Et tæt og innovativt samarbejde
med to andre SMV’er og en viden
institution med kommercielt
output.
Med programmet opnår I:
styrket konkurrenceevne
helt nye forretningsmuligheder
	en ny salgbar løsning udviklet
inden for Industri 4.0

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

Målgruppe
I er målgruppen, hvis I er en vækstvirksomhed med ambitioner om øget
vækst, og I arbejder inden for et område, hvor der er behov for nye løsnin
ger, produkter eller koncepter baseret på Industri 4.0. og digitalisering.

Værd at vide

I kan tilmelde jer individuelt, og vi hjælper jer med at finde de rette sam
arbejdspartnere, eller I kan komme som samlet team.

9 teknologier definerer
Industri 4.0:

Medfinansieringen på op til 900.000 kr. er støtte til jeres udviklings
timer, hvor de 300.000 kr. er øremærket videninstitutionen.
Du får et ansøgningsskema ved at henvende dig til projektleder Jeppe
Vadgaard, Væksthus Syddanmark.
Vi står bag
Væksthus Syddanmark leder programmet i samarbejde med:
Odense Robotics
Design2Innovate
Sønderborg Vækstråd
Trekantområdet Danmark
Teknologisk Institut
Designskolen Kolding
Syddansk Universitet
ErhvervsAkademiet Lillebælt
Clean
Digital Omstilling – Innovationssamarbejder er støttet af Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum, og løber i perioden
2017-2020.

Advanced robotics
Additive manufacturing
Augmented reality
Simulation
Horizontal/vertical integration
Industrial Internet of things
Cyber security
The cloud
Big data and analytics

Værd at vide

Ansøgningen
Næste ansøgningsrunde har
deadline den 18. december 2018.
Du kan downloade relevante
dokumenter på www.vhsyd.dk
Direkte link:
www.vhsyd.dk/digital_innovationssamarbejde

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

Væksthus Syddanmark
Jeppe Vadgaard
25 50 53 23
jev@vhsyd.dk

