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FORORD

D

ansk erhvervsliv er en vigtig motor for Danmark. Virksomhederne skaber arbejdspladser og udvikler nye produkter og løsninger,
som beriger det danske samfund og kunder over
hele kloden. Derfor er det afgørende, at erhvervslivet står stærkt. At danske virksomheder kan gøre
sig gældende på den internationale scene og at
Danmark er et attraktivt sted at slå sig ned. Både
for innovative virksomheder og for dygtige medarbejdere. Det var blandt andet med den ambition,
at Industriens Fond i 2018 satte elleve nye projekter i søen med fokus på globale alliancer og danske
virksomheders internationale relationer.

En stærk konkurrenceevne består af mange elementer og i Industriens Fonds projektportefølje
findes der projekter og aktiviteter af meget forskelligartet karakter. Men i det forgangne år vedtog Fonden en ny strategi med en skærpet mission.

Det ubetingede omdrejningspunkt er
fortsat dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
Men af den nye strategi fremgår det mere præcist, at Fonden særligt vil styrke virksomhedernes
vækst gennem projekter med fokus på at øge deltagelsen i den internationale økonomi, at sikre
virksomhedernes anvendelse af ny viden, at styrke virksomhederne i at implementere nye teknologier, at understøtte virksomhedernes innovation og at sikre adgangen til de rette kompetencer.
Nyt er det også at FN’s 17 Verdensmål har fået
sin egen plads i strategien. Industriens Fond har

gennem flere år arbejdet med bæredygtighed og
erhvervslivets muligheder for at afsætte bæredygtige produkter og løsninger i både Danmark
og i udlandet. Blandt andet på områder som
sundhed, uddannelse, vand, energi og bæredygtige byer.

Men med den nye strategi inddrages
verdensmålene mere specifikt.
Fonden vil nemlig understøtte, at flere danske
virksomheder kan bruge verdensmålene som en
innovationskraft og i relation hertil får udviklet
forretningsmodeller, produkter og løsninger der
matcher ambitionerne i verdensmålene.
Den nye strategi suppleres af Industriens
Fonds uddelingspolitik, der informerer potentielle ansøgere om hvad der interesserer Fonden.
For at uddelingspolitikken hele tiden er aktuel
og beskæftiger sig med relevante emner har Industriens Fond en tæt dialog med erhvervslivet.
Både løbende og ved særlige lejligheder. En af
disse lejligheder var INSPIRE 2018, hvor topledere var samlet for at give input til hvilke områder
Industriens Fond kan gøre en forskel inden for.
Gennem hele INSPIRE-dagen diskuteredes muligheder og udfordringer for dansk erhvervsliv.
Og netop disse diskussioner og idéer har været
med til at forme Industriens Fonds uddelingspolitik og fungerer dermed som en tydelig ledetråd i Fondens arbejde med at styrke dansk konkurrenceevne.
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Med den nye strategi, den supplerende
uddelingspolitik og et fortsat højt
uddelingsniveau in mente går vi et
spændende 2019 i møde.
Og året blev desuden indledt med et direktørskifte i Industriens Fond. Så på flere områder blæser der nye vinde. Alligevel tør vi godt komme med
et bud på hvilke temaer der med stor sikkerhed vil
præge 2019 i Industriens Fond. For eksempel har
Fonden modtaget en stor mængde projektforslag
i kølvandet på den udbudte temaindkaldelse om
konkurrencekraft i blockchain-teknologien. Og
derudover blev markante initiativer inden for additiv fremstilling, servitization og cyberkriminalitet sat i søen i det forgangne år. De kommer alle
til at præge 2019.
Uanset hvordan man vender og drejer det, så vil
2019 uvægerligt blive et interessant år. Og ambitionen er den samme uanset hvad: et endnu stærkere dansk erhvervsliv.
God læselyst!

Sten Scheibye
Formand

Thomas Hofman-Bang
Adm. direktør
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ÅRETS
AKTIVITETER

I

løbet af 2018 har Industriens Fonds bestyrelse
fået forelagt 208 konkrete projektforslag til
drøftelse og besluttede i alt at støtte 50 projekter. Alt i alt betyder det, at der blev bevilliget
255,5 mio. kroner til nye projekter i 2018.
Ud over det løbende arbejde med projekterne i
Fondens projektportefølje, så var 2018 også året
hvor Industriens Fonds bestyrelse vedtog Fondens
nye strategi. Året bød også på en temaindkaldelse
om globale alliancer, og i efteråret var Industriens Fond vært for arrangementet INSPIRE 2018,
hvor topledere fra erhvervslivet samledes for at
diskutere de muligheder og udfordringer som
danske virksomheder står overfor. Ydermere var
2018 året hvor Industriens Fond iværksatte en ny
indsats med fokus på cybersikkerhed.
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NY STRATEGI

I

kølvandet på en længere strategiproces kunne
Industriens Fonds bestyrelse vedtage Fondens
nye strategi, der blev præsenteret i august
2018. En skærpet mission og fem fokusområder
er grundstenene i den nye strategi, der dog stadigvæk har et uændret altoverskyggende sigte,
nemlig at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
I strategiprocessen var en af de primære opgaver at få skabt et tydeligt billede af, hvor Fonden
særligt kan bidrage og gøre nytte med såvel sit
engagement som sine økonomiske midler. Blandt
andet blev der i processen udarbejdet en omverdenanalyse for at få kortlagt hvilke aktører og initiativer der gør hvad i kampen for at styrke dansk
erhvervsliv, samt hvilke forandringer der generelt
er sket i det omgivende samfund, siden den tidligere strategi blev formuleret for år tilbage.
Fonden prioriterer også i den nye strategi projekter, der har størst mulig effekt på virksomhedernes konkurrenceevne og værditilvækst og
dermed er til gavn for Danmark. Den høje prioritering af fremstillingsindustrien er intakt, men
samtidigt åbner den nye strategi op for at støtte
dansk erhvervsliv i en bredere kontekst end hidtil. Det sker blandt andet i en erkendelse af, at
industribegrebet og danske styrkepositioner har
ændret sig betydeligt over årene.
Den nye strategi ser desuden yderligere uden for
Danmarks grænser, end hvad Fonden hidtil har
gjort. Det gøres både med henblik på at øge den
danske eksport, men også for at få adgang til ny
viden og relevante kompetencer udefra.

Med fem nye fokusområder stilles der skarpt på
forandringer i dansk erhvervsliv.

DE FEM FOKUSOMR ÅDER
INTERNATIONALISERE
SKABE OG BRINGE VIDEN
I ANVENDELSE
INTRODUCERE NYE
TEKNOLOGIER
INNOVERE
SIKRE RELEVANTE
KOMPETENCER

Nye tiltag og projekter skal blandt andet styrke
dansk erhvervsliv på den internationale scene, være
med til at skabe ny viden og bringe den i anvendelse i virksomhederne samt støtte erhvervslivets
implementering af ny teknologi og innovative løsninger. Også adgangen til relevante kompetencer
og arbejdskraft er i fokus. Desuden har FN’s 17 verdensmål fået en vigtig rolle i den nye strategi med
henblik på at flere danske virksomheder skal kende
til verdensmålene og få gavn af de konkurrenceevneforbedringer, der ligger i at tænke dem ind i
forretningen, når der skal skabes nye samarbejder,
produkter og løsninger til det globale marked.
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Til trods for at Industriens Fonds strategi i 2018
blev fornyet, så er der fortsat elementer fra den
tidligere strategi som er overført til den nye. For
eksempel vil Fondens indsatser primært rette sig
mod vækst hos mindre og mellemstore virksomheder, og på viden og aktiviteter der kan understøtte iværksættere med stort vækstpotentiale.
Den nye strategi kommer således på mange måder til at påvirke og forme Fondens projektportefølje i de kommende år. Det vil dog fortsat være
sådan, at Fonden modtager ansøgninger løbende
og også fremadrettet udbyder målrettede temaindkaldelser. Men dertil lægges et større fokus
på at styrke arbejdet med brede partnerskaber og
Fonden kommer også selv til – i højere grad end
hidtil – at initiere aktiviteter og programmer på
eget initiativ – eventuelt forankret i Fonden eller
på anden vis med ledelse fra Fondens sekretariat.
Industriens Fonds strategi suppleres af en uddelingspolitik, som fremadrettet revideres en gang
om året. Uddelingspolitikken fortæller blandt
andet hvilke konkrete temaer Fonden særligt er
optaget af.
Der kan læses mere om strategien senere i
denne årsberetning. Både strategi og uddelingspolitik findes på Industriens Fonds hjemmeside:
www.industriensfond.dk/NyStrategi
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INSPIRE GAV NYE IDÉER

S

om led i Industriens Fonds arbejde med at
fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne
er erhvervslivet selvsagt en altafgørende medspiller. Af samme årsag har Fonden en løbende dialog med mange forskellige aktører rundt omkring
i danske virksomheder og organisationer.
Ud over den løbende dialog, så afholdte Industriens Fond også i 2018 et såkaldt INSPIRE-arrangement, hvor en udvalgt kreds af ledere fra danske
virksomheder samledes under ét og samme tag
for at sætte ord på de udfordringer og muligheder, som erhvervslivet står overfor i de kommende
år. Op til selve afholdelsen af INSPIRE 2018 produceredes et videnskatalog for at inspirere deltagerne og ruste dem til en god og konstruktiv dialog

inden for blandt andet områder som teknologianvendelse, ledelse, organisering og nye forretningsmodeller. Som oplæg til yderligere diskussion på
dagen gennemførte deltagerne et spørgeskema
forud for arrangementet, så indlægsholdere og facilitatorer på dagen kunne adressere netop nogle
af disse emner. Og så de kunne debatteres ved dagens mange rundbordssamtaler og øvrige seancer.
Den 25. oktober 2018 kunne Industriens Fond
således byde 50 erhvervsfolk velkommen til INSPIRE 2018 som blev afholdt i København. Efter en
indledende velkomst fra Industriens Fonds bestyrelsesformand, Sten Scheibye, kunne der for alvor
tages fat på det faglige program.
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Scenen blev efterfølgende indtaget af først Bjarke Ingels, founding partner hos BIG og dernæst Anders Hedegaard, CEO hos GN Hearing.
Hver især adresserede de nogle af de udfordringer som de selv stod med, men som også fandt stor
forståelse i salen. Ligeledes talte de også om løsninger – principielle såvel som konkrete. Bjarke Ingels
satte blandt andet ord på det langsigtede strategiarbejde i sin virksomhed og nogle af de dilemmaer det fører med sig på både kort og langt sigt.
Som led i den fortælling blev også verdensmålene
og bæredygtige forretningsmodeller inddraget,
samt behovet for at arbejde med værdifulde partnerskaber. Også langt fra den hjemlige andedam.
Med indlægget fra Anders Hedegaard blev der især
lagt vægt på behovet for konstant innovation og
en tæt dialog med kunderne derom. Både når det
gælder det enkelte produkt, men også i forhold til

virksomhedens forretningsmodel i det hele taget.
Derudover blev diverse ledelsesudfordringer italesat, blandt andet i forhold til ledelse af nye generationer på arbejdsmarkedet og behovet for at
blive endnu dygtigere til distanceledelse og ledelse
af personale med en markant anderledes kulturel
baggrund end én selv.
I kølvandet på de inspirerende indlæg samledes
de godt 50 deltagere i mindre arbejdsgrupper. Både
for at indtræde i idégenererende bazarer, men
også for at udveksle betragtninger og nye idéer.
I løbet af programmet og dagens aktiviteter blev
deltagerne hele tiden fulgt af Fondens observatører, der noterede idéer, udsagn og overvejelser ned
undervejs. På den måde samledes værdifuldt input
fra de mange topledere.
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Dagen afsluttedes af Industriens Fonds bestyrelsesformand, Sten Scheibye, der takkede for det store engagement på dagen og for de mange indspark
fra dansk erhvervsliv. I kølvandet på INSPIRE 2018
har Industriens Fond udgivet et udfordringskatalog, som samler op på de refleksioner, erfaringer
og synspunkter, som erhvervslederne bragte til
torvs på dagen. Ud over at fungere som inspiration
i danske virksomheder, så spiller INSPIRE 2018 og
det tilhørende katalog en hovedrolle i udformningen af Industriens Fonds videre virke. Blandt andet
når uddelingspolitikken med jævne mellemrum
genbesøges. Læs mere om INSPIRE-arrangementet og udfordringskataloget på Industriens Fonds
hjemmeside:
www.industriensfond.dk/INSPIRE2018
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TEMAINDKALDELSE MED GLOBALT SIGTE

I

starten af 2018 udbød Industriens Fond en temaindkaldelse om globale alliancer. Med temaindkaldelsen ville Fonden sætte fokus på
danske virksomheders internationale relationer
og samarbejder, da sådanne globale alliancer er
en kilde til innovation, og kan give adgang til ny
viden og dermed kan styrke dansk erhvervsliv.

virksomheder og deres eksisterende og nye partnere uden for Danmarks grænser.

Danmark er i den globale kontekst en lille økonomi. Desuagtet er den typiske mellemstore danske virksomhed ikke i særlig grad kendetegnet
ved at have tænkt i tætte relationer til globale
samarbejdspartnere, endsige have et stærkt eksportfokus. Det skulle temaindkaldelsen være med
til at sætte spot på.

Temaindkaldelsen blev søsat i begyndelsen af
2018 og havde ansøgningsfrist den 5. april. Ved
ansøgningsfristens udløb havde Fonden modtaget
59 projektforslag og samlet set kom der 11 nye
projekter ud af temaindkaldelsen.

Foruden den eksportmæssige gevinst, der
ligger for Danmark i, at flere mellemstore
virksomheder får internationalt fodfæste,
så ligger der også en kilde til udvikling for
virksomheder i at samarbejde med udenlandske og internationalt førende aktører.
Virksomheders evne til at source viden og nytænkning fra relevante udenlandske videns- og
teknologimiljøer er en væsentlig konkurrenceparameter, og derfor skulle temaindkaldelsen bidrage til, at nye initiativer kunne søsættes med netop
den slags hensigter som omdrejningspunkt.
Det er ikke nødvendigvis ligetil – for mindre eller mellemstore danske virksomheder – at bygge
bro til internationale videns- eller innovationsmiljøer, og med en temaindkaldelse om globale
alliancer ville Industriens Fond derfor sigte efter
at iværksætte projektidéer og nye aktiviteter, der
kan styrke samarbejdsrelationer mellem danske

Formålet med temaindkaldelsen var derfor –
kort sagt – at øge antallet og omfanget af globale alliancer, som involverer og skaber værdi for
dansk erhvervsliv.

Projekterne er – til trods for den fælles
relation til temaindkaldelsen – meget
forskellige.
Nogle sigter efter at bistå specifikke brancher
i at skabe internationale samarbejder og globalt
fodfæste. Det gør sig eksempelvis gældende på
områder som energi, medico, vand og finans. Andre projekter er geografisk indrammede og har
eksempelvis Asien, Nordamerika eller specifikke
byområder som særligt fokus. Derudover er der
blandt andet også projekter, der kigger specifikt
på ledelsesforhold, ejerskabsrelationer og leverandørsamarbejder i en global sammenhæng.
Variationen er stor og senere i nærværende årsberetning beskrives de 11 nye projekter yderligere.
Derudover kan man altid finde Industriens Fonds
temaindkaldelser, samt de iværksatte projekter,
inde på Fondens hjemmeside:
www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
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CYBERINDSATS BLEV IGANGSAT

V

irksomheder bliver i stigende omfang udsat for cyberkriminalitet. Det koster danske
virksomheder på både bundlinje, kundeforhold og renommé, og derfor er det vigtigt at
stille skarpt på både IT- og produktionsinfrastruktur, dataopbevaring og medarbejderadfærd.
Cyberkriminalitet rammer på mange forskellige
måder. Derfor handler det om at være teknologisk
og kompetencemæssigt rustet for at kunne stå
bedst muligt i mod. Og på det grundlag iværksatte Industriens Fond i 2018 en ambitiøs indsats til
100 mio. kroner mod cyberkriminalitet. Indsatsen
handler om ændret adfærd hos virksomheder og

medarbejdere, men har også fokus på at få styrket
it-sikkerheden i de produkter og løsninger, som
danske virksomheder eksporterer. Fondens indsats inden for cyberkriminalitet tager således fat
på flere forskellige områder, og er ikke øremærket
ét specifikt emne. Der er derimod tale om en helstøbt indsats, der skal bistå erhvervslivet på flere
parametre.
Indsatsen kommer blandt andet til at kigge på
virksomheders modstandsdygtighed og virksomhedskultur. Derudover kigges der også på tekniske løsninger. Kryptering og sikkerhed i digitale
produkter for eksempel. Så helt overordnet er det
9

fastlagt, at den nye cyberindsats både kommer til
at handle om forskning, vidensudvikling, uddannelse, partnerskabsdannelse, selvevaluering, kortlægninger og meget andet.
Gennem andet halvår af 2018 blev de første
egentlige projekter i den nye indsats søsat. Men
flere kommer til hele tiden og porteføljen af projekter med cybersikkerhed som overordnet tematik kommer løbende til at udvide sig. Arbejdet
kan naturligvis følges på cyberindsatsens egen
hjemmeside: www.cyberindsats.dk

Årets aktiviteter // 2018

MERE FART PÅ ADDITIV FREMSTILLING

G

ennem hele 2018 har det nationale initiativ Dansk AM Hub taget mere og mere
form og har allerede gennemført kurser
og workshops i forskellige sammenhænge og
med forskellige samarbejdspartnere. En af de
mere markante konferencer var afholdelsen af
Danish AM Summit i slutningen af oktober. Her
samledes godt 250 specialister inden for additive
manufacturing, printmaterialer og forretnings-

udvikling på Docken i København. Temaerne for
dagen var mange og der blev diskuteret digital
fremstilling og 3D-print i både paneler, podcast-udsendelser, gennem præsentationer på scenen og i de indlagte pauser der blev holdt i løbet
af dagen.
Selve konferencen blev indledt med en velkomst
fra Dansk AM Hubs CEO, Mads Kjøller Damkjær.
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Efterfølgende blev scenen indtaget af markante
udenlandske aktører som eksempelvis Stratasys,
Autodesk, 3D Hubs og Makerbot. Også danske
industrivirksomheder præsenterede produkter
og erfaringer med additive fremstillingsmetoder
som omdrejningspunkt. Blandt andre var Monoqool, PJ Diesel Engineering og Grundfos en del
af programmet.
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Afslutningsvist takkede Dansk AM Hubs bestyrelsesformand, Tue Mantoni, for fremmødet og de
mange inspirerende aktiviteter og samtaler på dagen. Også i 2019 bliver der afholdt Danish AM Summit – forventeligt i slutningen af oktober.
Ud over afholdelsen af det store Danish AM Summit, så har Dansk AM Hub også brugt en stor del af
2018 på at kortlægge den danske industris brug af
3D-print og andre additive fremstillingsteknologier. Kortlægningen bærer titlen Dansk AM Rapport
og viser en række interessante betragtninger om
brugen af additive manufacturing i dansk erhvervsliv. Blandt andet om udbredelsen af teknologien i
det hele taget, men derudover bruger rapporten
også spalteplads på at beskrive aktørlandskabet
mere generelt, samt hvad der sker på områder
som uddannelse og forskning. Også iværksætteres
indlemmelse af eksempelvis 3D-print i prototypeudviklingen eller i den egentlige produktion, behandles i publikationen.
Med kortlægningen in mente fortsætter Dansk
AM Hub i de kommende år med at understøtte
erhvervslivets brug af additive manufacturing og
skabelsen af nye bæredygtige forretningsmodeller
og partnerskaber. Det gøres nu fra Dansk AM Hubs
egne lokaler på den gamle kapselfabrik i Valby.
Her findes i dag både et showroom med teknologi
og produkter baseret på additive fremstillingsmetoder, men også almindelige kontorpladser til at
huse Dansk AM Hubs sekretariat. Hele herligheden
blev indviet den 10. september 2018 ved et fagligt
og festligt arrangement i de nye lokaler. Dansk AM
Hub kan altid besøges på initiativets egen hjemmeside: www.amhub.dk
11

VERDENSMÅL FIK MERE LUFT UNDER VINGERNE

O

gså i 2018 fyldte arbejdet med FN’s Verdensmål temmelig meget i Industriens
Fonds virke. Først og fremmest fik verdensmålene sin egen plads i Fondens strategi,
men derudover så nye projekter og initiativer
dagens lys – projekter som beskæftiger sig med
øget konkurrenceevne gennem arbejdet med verdensmålene. Med innovation og branding som
indsatsområder fik virksomhederne i projektet
SDG Accelerator for alvor taget fat i arbejdet med
at nytænke produkter og forretningsmodeller. Det
har skabt nye løsninger og ny omsætning i flere af
virksomhederne og allerede i begyndelsen af 2019
bliver nye virksomheder indlemmet i projektets
ambitiøse accelerationsforløb.
I projektet Fra Filantropi Til Forretning har en
række mindre og mellemstore virksomheder været igennem målrettede forløb med det formål at
indstille forretningen så den passer til FN’s Verdensmål. Det er blandt andet blevet gjort med
fokus på virksomhedernes produktionsapparat
og samarbejdspartnere. På den måde er projektet
nået relativt bredt ud i løbet af 2018, hvor både
kunder og underleverandører til de deltagende
virksomheder er blevet involveret i projektet.

Også helt nye projekter med fokus på verdensmålene blev søsat i 2018. For eksempel er restaurationsbranchen nøgleaktør i et nyt initiativ kaldet
Verdensmål i Værdikæden. Projektet sigter efter at
udvikle en generisk og replikérbar model, der kan
hjælpe partnerskaber og værdikædesamarbejder til
at udvikle, teste og markedsmodne bæredygtige løsninger. Med udgangspunkt i restauranters konkrete
udfordringer, arbejdes der med hele værdikæden,
som for restauranters vedkommende, blandt andet
består af fødevareleverandører, softwareudviklere,
logistikvirksomheder og meget andet.

At gøre verdensmålene til en
elementær del af dansk erhvervsliv
kræver ledelsesinvolvering.

Et andet eksempel på et nyt projekt er SDG Business Booster. Også her arbejdes der med at få især
mindre virksomheder og iværksættere til at omfavne mulighederne i FN’s 17 Verdensmål. Mange danske virksomheder leverer allerede i dag produkter
og løsninger, som passer til verdensmålsdagsordenen. Men virksomhederne formår ikke i dag, at
sætte udbuddet ind i en verdensmåls-kontekst. Det
vil det nye projekt hjælpe med. For at nå så bredt
ud som muligt gennemføres projektet sammen
med Erhvervshusenes nationale erhvervsstøtteindsats og vil ad den vej kunne bistå mange mindre
virksomheders arbejde med verdensmålene.

Også UNLEASH-projektet som Industriens Fond
var med til at søsætte tilbage i 2017 lever videre.
Projektet afholdt UNLEASH 2018 i Singapore med
1.000 nye talenter om bord og i 2019 skal UNLEASH afholdes i Kina.
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På den baggrund blev endnu et SDG-projekt
iværksat i 2018. Det kaldes FN’s Verdensmål Som
Konkurrenceparameter og fokuserer primært på
virksomhedslederes eksisterende kendskab til
verdensmålene og dernæst for mulige formidlingsmuligheder med henblik på at få ledere i
dansk erhvervsliv til at tage opgaven på sig, og
bidrage til at verdensmålene bliver nået.

Det store fokus på verdensmålene må forventes
at fortsætte i de kommende år, hvor partnerskaberne bag de ovennævnte projekter indædt arbejder videre med at understøtte danske virksomheders brug af verdensmålene som innovationskraft
og pejlemærke for forretningens udvikling.

Årets aktiviteter // 2018

INTERNETVIRKSOMHED VANDT IVÆRKSÆTTERPRIS

S

eks iværksættervirksomheder udgjorde finalefeltet da Danish Tech Challenge 2018 skulle
finde sin endelige vinder ved det afsluttende
awardshow, der blev afholdt på The Plant i København. Én for én fremlagde virksomhederne – Go
Dogo, Lapee, MiWire, Nordetect, SolarSack og Trebo – deres respektive idéer og forretningsplaner
fra scenen til stor fornøjelse for de godt 250 tilhørere i salen.
Da finalen var nået til vejs ende, kunne Hans
Kongelige Højhed Kronprins Frederik overrække
Industriens Fonds Iværksætterpris til vindervirksomheden MiWire, der producerer og leverer en

internetløsning der kan give adgang til internettet i de geografiske yderområder, som ellers er
præget af dårlig dækning.
Med hæderen og Industriens Fonds Iværksætterpris følger der også 500.000 kroner, som MiWire
kan benytte til at bringe forretningen endnu længere i den rigtige retning. Det var femte gang at
Industriens Fonds Iværksætterpris blev uddelt og
dermed kan MiWire nu betragte sig selv i gruppen
af tidligere vindere som også tæller Nordic Power
Converters, MedTrace, Bifrost Communications
og Rosenby Engineering.
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Danish Tech Challenge ruller videre og således
forventes 20 nye virksomheder at melde sig under
fanerne når 2019-vinderen af Industriens Fonds
Iværksætterpris skal findes. Blandt de 20 virksomheder skal vinderen gøre sig fortjent til sejren gennem flere måneders intens inkubation og
knaldhårdt arbejde med forretningsoptimering,
produktudvikling og salg. Der kan læses mere om
Danish Tech Challenge og uddelingen af Industriens Fonds Iværksætterpris på inkubationsforløbets egen hjemmeside:
www.DanishTechChallenge.dk

Årets aktiviteter // 2018

GENFØDSEL AF
GRØNT HUS

T

ilbage i 2013 etablerede Industriens Fond
og State of Green et nyt besøgs- og udstillingscenter for grønne løsninger. Gennem
de godt fem år som er gået siden, har House of
Green, som centeret hedder, modtaget tusindvis
af besøg fra ind- og udland. Beslutningstagere fra
erhvervsliv og myndigheder har lagt vejen forbi
House of Green for at få et indblik i danske løsninger og produkter inden for cleantech.Udviklingen
går stærkt i disse år på områder som vand, varme,
energi og infrastruktur. Og danske virksomheder
fornyer hele tiden sine kompetencer og produkter
for at stå stærkere i den globale konkurrence. Arbejdet med at fremvise de danske cleantech-virksomheders kunnen er derfor også hele tiden
under udvikling. Både i forhold til at have et indbydende besøgscenter, men også med henblik på
at centeret indrettes og udstyres så formidlingsopgaven løses på bedst mulige vis.
Med det udgangspunkt bevilligede Industriens
Fond 3,6 mio. kroner i 2018 som skulle bruges på
at styrke formidlingsarbejdet hos House of Green
yderligere. Blandt andet gennem en moderniseret
indretning af selve de fysiske rammer i House of
Green, men også med henblik på at få installeret og
benyttet nogle af de fremmeste tekniske og digitale
løsninger, som kan optimere formidlingsindsatsen.
Det gennemgribende ansigtsløft har gjort House of Green klar til igen at byde gæster velkomne
fra nær og fjern. De nye rammer er officielt blevet indviet af Hans Kongelige Højhed Kronprins
Frederik og på besøgscenterets hjemmeside kan
man læse mere om både besøgsmuligheder og –
naturligvis – dansk erhvervslivs styrker inden for
grønne teknologier: www.HouseOfGreen.dk
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EUROPASKOLE I EGNE LOKALER

E

uropaskolen åbnede allerede i 2014 med
undervisning i midlertidige lokaler i København. Dengang var der fire klasser, men
siden hen er flere klasser kommet til. Eleverne
kunne i løbet af 2018 forlade de midlertidige faciliteter, da Europaskolen kunne tage sine egne helt
nye bygninger i brug i Carlsberg Byen. Indflytningen og de nye lokaler blev fejret ved en indvielse
sidst på efteråret. Her kunne Hendes Kongelige
Højhed Prinsesse Marie forestå indvielsen, klippe
den røde snor over og hilse på nogle af de mange
elever.
De nye bygninger er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Nord Architects og er blevet
bygget med støtte fra blandt andre Realdania,
Novo Nordisk Fonden, Nordea-fonden og Industriens Fond.

Skolen råder over 14.000 kvadratmeter
og er et vigtigt bidrag til dansk erhvervslivs
konkurrenceevne.

meget meningsfuldt, sammen med Københavns
Kommune, at udvikle tankerne og idéen om en
Europaskole i Danmark.
Med den nye skole findes der nu et internationalt skoletilbud for børn af udenlandske medarbejdere, men også en skole som er et ambitiøst
tilbud til danske børn, der vender hjem med deres
forældre efter ophold i udlandet.
I dag er der 15 klasser på skolen fordelt på to
sprogsektioner, henholdsvis engelsk og dansk. I
løbet af 2019 udvider skolen forventeligt med en
fransk sprogsektion og yderligere otte nye klasser.
Når skolen er fuldt udbygget og udnyttet, vil den
huse næsten 1.000 elever fra nursery class (børnehaveklasse) op til Secondary 7 (svarende til 3.g),
hvor eleverne afslutter med en European Baccalaureate, der er en internationalt anerkendt studentereksamen. Europaskolens virke kan følges
på skolens egen hjemmeside:
www.europaskolen.sag.dk

Virksomheder i Danmark er selvsagt afhængige af kvalificeret international arbejdskraft
og Industriens Fond fandt det på den baggrund
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FEM NYE FREMSTILLINGSGAZELLER

G

ennem næsten 25 år har Dagbladet Børsen
uddelt gazelle-priser til succesfulde danske
vækstvirksomheder. Det er gjort i overensstemmelse med fastlagte kriterier omkring en
række nøgletal, og hvert år fejres gazellerne over
hele Danmark.

tionen og den efterfølgende masseproduktion
samt distribution betyder, at vejen mod høj vækst
kan møde nogle mærkbare bump undervejs. Særligt kontinuerlig høj vækst er vanskeligt at opnå
grundet nye investeringer og til tider vanskelige
muligheder for at skalere forretningen.

For tredje gang kunne Industriens Fond og Dagbladet Børsen i 2018 uddele gazelleprisen kaldet
FremstillingsGazellen. Den stiller skarpt på danske fremstillingsvirksomheder, der formår at skabe høj vækst i en tid, hvor nye teknologier, nye
konkurrenter og nye forretningsmodeller konstant medfører ændringer og uforudsigelige markeder. For virksomheder i industrien kan rejsen
fra gode idéer til ny omsætning være både lang
og omkostningsfuld. Prototypeudvikling, test,
lovmæssige godkendelser, omstillinger i produk-

Det betyder til gengæld også, at de virksomheder i industrien, der virkelig formår at skabe en
forretning med produktinnovationer, kontinuerlig forretningsudvikling og imponerende vækstrater fortjener et anerkendende skulderklap.
Det skulderklap har Industriens Fond materialiseret med uddelingen af FremstillingsGazellen.
I løbet af efteråret 2018 blev der uddelt regionale
FremstillingsGazeller til fem forskellige industrivirksomheder i henholdsvis Nordjylland, hvor In-
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ventNORD/PakkecenterNORD vandt, Midtjylland
hvor Orbital A/S vandt, Syddanmark hvor Dencam
Composite A/S vandt, Sjælland hvor Simik ApS
vandt og København hvor Best-AV A/S vandt.
Ved det afsluttende gazelle-arrangement den 5.
december 2018 i København kåredes den endelige landsvinder blandt de fem regionale finalister.
Det blev nordjyderne fra InventNORD/PakkecenterNORD, der løb af med titlen som Årets FremstillingsGazelle 2018.
Også i 2019 vil Industriens Fond støtte op om
uddelingen af FremstillingsGazeller til succesfulde danske industrivirksomheder. Det kan der læses mere om på Fondens hjemmeside:
www.fremstillingsgazellen.dk

NYT NORDISK SUNDHEDSLABORATORIUM

E

på vigtigheden af et frirum hvor kreative hjerner kunne samarbejde om at udvikle fremtidens
sundhedsløsninger uden at være alt for tæt bundet op på eksisterende rammer og platforme.

Der var mange fremmødte gæster i de nybyggede rammer, hvor blandt andre Henrik Schødts,
vicedirektør på Nordsjællands Hospital, satte ord

Nordic Health Lab arbejder med sundhed. Og
det tværgående samarbejde med institutioner og
borgere skal være med til at styrke de danske virksomheder, som er med i projektet – og de mange
som fremadrettet bliver brugere af det visionære
laboratorium. Temamæssigt er indsatsen bred.
Men Nordic Health Lab har dog peget på særligt
fem trends, der ventes at påvirke sektoren i de
kommende år. Og dermed også danske borgere,
praktikere og virksomheder, der er i berøring
med sundhedssektoren. Dels arbejder testarenaen
med befolkningens aldring og demografiske æn-

tableringen af Nordic Health Lab skal bringe
virksomheder, iværksættere, praktikere, forskere og borgere sammen i en gennemtænkt
testarena, hvor de sammen skal bidrage til udviklingen af nye produkter, samarbejder, apparater
og løsninger. Med tilknytningen til det nye hospital i Nordsjælland, skal den nye testarena huse og
samle aktører på tværs af sundhedssektoren i et
miljø hvor der hele tiden kan udvikles og afprøves på velstruktureret vis. De første virksomheder
er allerede i gang med innovationsforløb i de nye
rammer og i efteråret 2018 kunne Nordic Health
Lab officielt indvies.
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dringer, dels med digitale sundhedsløsninger,
dels med urbane og sociale samfundsændringer
og påvirkningen af borgeres sundhed og adfærd,
dels ambitionen om at kunne levere sundheds- og
plejeløsninger når som helst og hvor som helst på
rette tidspunkt og gerne forebyggende, samt sociokulturelle bevægelser og de ændrede måder vi
som borgere, samfund og virksomheder beskæftiger os med sundhed på.
Antallet af aktiviteter i Nordic Health Lab udvides løbende og testarenaens gøren og laden kan
følges på projektets hjemmeside:
www.nordichealthlab.io

Årets aktiviteter // 2018

PLASTAKADEMI TOG
FAT PÅ OPGAVEN

I

begyndelsen af 2018 blev et nyt plastgenanvendelsesprojekt søsat i samarbejde med Plastindustrien, Aalborg Universitet og genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S.
Hensigten med projektet er at gøre genanvendelse af affald, særligt plastaffald, til en dansk
styrkeposition. Med de seneste års teknologiske
udvikling er mulighederne for genbrug langt
større i dag og den mulighed skal virksomheder –
og branchen som helhed – forstå at udnytte.
Projektet påbegyndte i 2018 en kortlægning af
genanvendelsespotentialet i Danmark og for at
uddanne og informere virksomheder, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og borgere etableredes også et akademi, hvor der med kurser, foredrag, udstilling og en web-platform skal udbredes
viden om metoder, principper, teknologier og forudsætninger for genanvendelse af plastaffald.
Akademiet kaldes Cirkla og skal bidrage til at
sætte plast og genanvendelse på dagsordenen i
danske virksomheder, og formidle viden til relevante aktører i industrien. Akademiet kan besøges på sin egen hjemmeside: www.cirkla.dk
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FORVENTEDE AKTIVITETER I 2019

I

andet halvår af 2018 blev Industriens Fonds nye
strategi præsenteret. Den beskrives kort i nærværende årsberetning og kan selvfølgelig læses
i sin fulde længde på Fondens hjemmeside. Arbejdet med at implementere strategien forventes at
fortsætte i 2019. Den skærpede mission og de fem
fokusområder kommer således forventeligt til – i
endnu højere grad end hidtil – at præge og forme
Fondens virke gennem hele 2019.
På samme måde vil også INSPIRE 2018 have følger for Industriens Fonds aktiviteter i 2019. De
mange observationer og konklusioner fra INSPIRE-dagen kommer til at fylde meget i Fondens
uddelingspolitik, der kredser om emner som internationalisering, bæredygtighed, digital transformation, talent- og kompetenceudvikling, kundefokus, nye forretningsmodeller og innovation.

Uddelingspolitikken tjener som en
ledetråd, når projektansøgere overvejer
at søge støtte hos Industriens Fond.
På den baggrund forventes det, at netop nogle
af de ovennævnte emner også vil kunne genfindes i nogle af de projekter og initiativer som
iværksættes i løbet af 2019.
Visse temaer vil med sikkerhed få en rolle i Industriens Fonds virke i 2019. Med temaindkaldel-

sen om globale alliancer blev elleve nye projekter
iværksat. De har alle sammen – på forskellig vis
– globalisering, internationalisering og nye grænseoverskridende alliancer som omdrejningspunkter. Derfor vil det internationale, og erhvervslivets
udsyn og gøren på den internationale scene spille
en hovedrolle i Fondens årshjul for 2019.
Det samme gør sig gældende for blockchain-teknologien og muligheden for at styrke danske
virksomheders konkurrencekraft gennem brug
af de nye teknologiske muligheder. Netop blockchain-teknologien var nemlig hjørnesten i en temaindkaldelse som blev udbudt af Industriens
Fond da 2018 gik på hæld. Fonden har modtaget
mange ansøgninger som følge af temaindkaldelsen og forventeligt vil nogle af disse projektforslag munde ud i egentlige projekter i løbet af 2019
– alle med blockchain-teknologien som et bærende element.
Industriens Fonds nye cyberindsats blev præsenteret og iværksat hen over sommeren 2018. Indsatsen er allerede konkretiseret gennem en håndfuld
nye projekter og internt i Fondens sekretariat er
der afsat resurser til at videreudvikle indsatsen
yderligere gennem 2019. Med ambitiøse projektaktiviteter inden for additive manufacturing og
servitization må også de to emner forventes at
spille en hovedrolle gennem det meste af 2019.
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PROJEKTER

I

løbet af 2018 har Industriens Fond støttet en
række nye projekter og afsluttet en mængde
færdigudførte projektforløb. De nye projekter
har ofte taget afsæt i ordinære ansøgninger eller
i nogle af Fondens egne initiativer. For eksempel
har temaindkaldelsen om globale alliancer bidraget med elleve nye projekter i det forgangne år.
På de følgende sider præsenteres nogle af de nye
projekter som er sat i gang i 2018. Blandt andet
dem fra temaindkaldelsen. Ligeledes beskrives en
håndfuld af de afsluttede projekter.

NYE PROJEKTER OM GLOBALE ALLIANCER
SIDE 21
ØVRIGE IGANGSATTE PROJEKTER
SIDE 33
AFSLUTTEDE PROJEKTER
SIDE 39
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NYE
PROJEKTER
OM GLOBALE
ALLIANCER

I

ndustriens Fond udbød i 2018 en temaindkaldelse om globale alliancer. Den er mundet
ud i 11 nye projekter, som kort er beskrevet
her i nærværende årsberetning. Der kan læses
meget mere om projekterne og Fondens temaindkaldelser på Industriens Fonds hjemmeside:
www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
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ACCESS CITIES

P

rojektet etablerer eksportforløb som gennem en lokalt forankret tilgang skal skabe
brohoveder til konkrete købedygtige myndigheder, som savner løsninger på diverse udfordringer i voksende byer. Dermed fremmes danske
virksomheders eksportmuligheder inden for bæredygtig byudvikling og smart city-løsninger.
Projektet sigter efter at opbygge tætte danske
relationer til lokale private og offentlige beslutningstagere, innovationsmiljøer og organisationer og i første omgang er det hensigten, at eksportmodellen skal afprøves i Singapore, München
og New York.
Access Cities henvender sig først og fremmest til
danske virksomheder med produkter, teknologier
og løsninger relateret til bæredygtig byudvikling.
Gennem forskellige aktiviteter sættes virksomhederne i spil overfor udenlandske indkøbere og
projektet evalueres blandt andet på parametre
som antallet af deltagervirksomheder og mængden af opnåede eksportordrer.
Projektet udføres af State of Green i samarbejde
med Danish Green Hub, Dansk Industri, Quercus
Group, Eksportrådet, Climate-KIC, samt Københavns og Aarhus Kommune.
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BESTYRELSESARBEJDE OG GLOBAL KONKURRENCEEVNE

G

od selskabsledelse er en vigtig parameter
for virksomheders konkurrenceevne. Gennem deltagelse i et globalt bestyrelsesprojekt kan danske ledere blive styrket og få et skærpet internationalt tankesæt med tydeligt fokus
på netværksdannelse og allianceopbygning. Det
vil medføre markante fordele for dansk erhvervsliv og samfund – og for den enkelte virksomheds
konkurrencekraft.
Projektet vil afholde årlige globale højniveau
bestyrelseskonferencer om blandt andet best practices inden for bestyrelsesarbejde og om de udfordringer, som ejere, bestyrelser og ledelser af
globale selskaber er stillet over for nu og fremadrettet.

Den primære målgruppe for projektet er således bestyrelsesmedlemmer og direktører i dansk
erhvervsliv, særligt fra de virksomheder, der har
internationale og globale aktiviteter eller som har
ambitioner om at få det i fremtiden.
Projektet udføres af Bestyrelsesforeningen i
samarbejde med Copenhagen Business School,
Stanford University, Board Academy Germany og
Norges Handelshøjskole. Der forventes deltagelse
af 300-500 bestyrelsesmedlemmer, ledere, institutionelle investorer, rådgivere og forskere og deltagerkredsen vil være sammensat ligeligt mellem
deltagere fra Amerika, Asien og Europa, dog med
en lille overvægt af repræsentanter fra dansk erhvervsliv.
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Konferencerne der afholdes som led i projektet,
afholdes i København, Stanford og Singapore og
de komplementeres af regionale bestyrelsesuddannelses-, konference- og netværksaktiviteter.
Blandt andet i København. Projektet evalueres
med henblik på blandt andet at måle hvor mange
danskere, der tilbydes bestyrelsesposter i udlandet og i forhold til hvor mange af de deltagende
danske virksomheder, der får engageret udenlandske bestyrelsesmedlemmer i egen bestyrelse
– og hvad det har af betydning for virksomhedens
internationaliseringsniveau.

Projekter // 2018

BIOGAS GO GLOBAL

P

rojektet sigter efter at øge den danske biogasbranches konkurrence- og internationaliseringsevne ved at danne en dansk Triple Helix-alliance, der kan accelerere eksporten af grøn
teknologi og serviceydelser ved at imødekomme
udfordringer for udbredelse af biogasteknologi i
USA. Projektet vil ligeledes undersøge mulighederne for at gennemføre lignende aktiviteter i
andre lande.
Projektets målgruppe er danske virksomheder i
den danske biogasindustri, herunder specielt de
eksportparate virksomheder i branchen. Projek-

tet vil endvidere inkludere og involvere danske
innovationsmiljøer og myndigheder i bestræbelserne på at øge konkurrencedygtigheden og væksten i biogasindustrien. I praksis skal der afholdes workshops, seminarer og delegationsbesøg,
hvorigennem danske virksomheder vil få hjælp
og anbefalinger til at skræddersy deres produkter
og forretningsmodeller til det amerikanske marked. Ligeledes vil de deltagende virksomheder
også blive præsenteret for et amerikansk netværk
bestående af myndigheder, innovationsmiljøer og
finansieringspartnere.
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Derudover afholdes der i regi af projektet en
række dialogmøder, der skal styrke samarbejdet
mellem danske og amerikanske myndigheder
med henblik på at sikre, at danske virksomheder
eksponeres over for de amerikanske myndigheder
og andre potentielle kunder.
Biogas Go Global evalueres blandt andet i henhold til virksomhedernes eksport og antallet af
nye kunderelationer og projektet udføres i praksis af Innovationsnetværket for Biomasse ved
Agro Business Park sammen med Energistyrelsen
og Eksportrådet.
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DEEPTECH ALLIANCE

P

rojektet vil etablere en international DeepTech-alliance, der skal styrke danske
DeepTech-iværksætteres samarbejde med
universiteter og teknologitunge virksomheder i
Danmark såvel som i udlandet.
I praksis skal projektet forbinde universitetsnære inkubatorer, startup-virksomheder og innovative industrivirksomheder internationalt. Hensigten er at sikre, at danske DeepTech-iværksættere
får et internationalt tankesæt og får adgang til
viden og teknologi i topklasse fra internationale
aktører og derigennem får bedre forudsætninger
for at udvikle sig og vokse.
Den globale DeepTech-alliance skal på sigt samarbejde om at dele viden og best practices og samtidigt facilitere samarbejder mellem startups,
inkubationsmiljøer og etablerede teknologitunge
virksomheder. Indledningsvist lægges der også
stor vægt på at kortlægge og behovsafdække danske iværksættere med henblik på at få skabt den
bedst tænkelige konstellation for alliancen og
dens aktiviteter i praksis. Konkret gennemføres
også 10 virksomhedsforløb i regi af projektet for
at validere de benyttede metoder og værktøjer.

DeepTech Alliance-projektet gennemføres af DTU
Science Park og evalueres på en række parametre,
heriblandt virksomhedernes gevinster ved at være
en del af alliancen, samt antallet af relevante alliancepartnere uden for Danmarks grænser.
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GLOBALE FINTECH-ALLIANCER FOR VÆKST

P

rojektet er et nyskabende initiativ i fintechsektoren. Gennem en unik global økosystems-platform med globale brobygningsaktiviteter skal initiativet styrke dansk erhvervsliv
gennem tilførsel af ny viden og teknologi, samt
nye samarbejds- og eksportmuligheder.
Projektet skal skabe en kontinuerlig strøm af innovation, talent og ny viden til dansk erhvervsliv.
Særligt inden for fintech, men også med tydelige
overlap til øvrige brancher hvor selvsamme teknologier kan gøre en positiv forskel.
Det nye initiativ skal yderligere positionere
Danmark som et attraktivt land for FinTech-talenter og iværksættere i branchen. Derfor sigtes
der efter at skabe de nødvendige alliancer – især
internationalt – gennem en kombination af glo-

baliseringsprogrammer, konferencer og business
missions. Det skal bane vej for en unik model for
samarbejde mellem fintech-økosystemer i hele
verden med Danmark som udgangspunkt og initiativtager. Modellen opbygges i samarbejde med
en række projektpartnere, andre økosystemer,
relevante myndigheder, ambassader, finansielle
institutioner, andre brancher og forskellige rådgivere. Og projektet skal i sin helhed bidrage til, at
skabe overblik over lokale samarbejdsmuligheder,
investorer, teknologipartnere og talentadgange,
samt samarbejdsmuligheder mellem danske og
internationale uddannelses- og forskningsinstitutioner.
Projektet henvender sig primært til fintechiværksættere og mindre virksomheder som skal
indgå globale partnerskaber med finansielle insti26

tutioner. Men ambitionen er, at projektet er med
til at hente teknologier til Danmark, som også
kan benyttes i andre brancher.
Som led i initiativet sættes mange forskellige
delaktiviteter i gang. Der gennemføres acceleratorforløb for iværksættere, der gennemføres
globale træningsprogrammer for etablerede virksomheder én gang om året skal projektet være
vært for et FinTech Summit som samler hele den
danske og nordiske fintech-sektor på dansk jord
med henblik på at fremvise nordiske løsninger og
tiltrække globale startups, partnere og investorer.
Evalueringen af projektet fokuserer blandt andet på tilgangen af nye udenlandske iværksættere
til Danmark, samt det danske samarbejde med
klynger og partnere i udlandet.

Projekter // 2018

INNOVATION LAB ASIA

P

rojektets overordnede formål er at styrke
vækstbetingelserne for danske start-ups, så
de i højere grad udvikler sig til scale-ups
og større virksomheder. Denne udvikling skal
som led i projektet faciliteres gennem alliancer
mellem danske og asiatiske innovationsmiljøer i
forhold til innovation, eksport, investering og talentudveksling, der kan styrke de danske virksomheder. I den forbindelse vil projektet kortlægge og
formidle viden om de asiatiske innovationsmiljøer samt etablere en platform, hvor danske iværksættere og asiatiske investorer mødes.
I første omgang fokuseres der på Indien, Japan,
Malaysia, Singapore, Sydkorea, Kina og Taiwan,
men projektet vil udvikle en model for dansk-asiatisk samarbejde mellem forskellige typer af innovationsmiljøer. Med modellen i hånden er det
hensigten at projektet på sigt kan etablere sig
endnu flere steder i Asien og dermed fremme
dansk erhvervslivs adgang til de attraktive vækstmarkeder på de kanter.
Projektet udføres af Asia House, TechBBQ, Innovation Centre Denmark i Bangalore og Copenhagen Business School. Med hensyn til projektets
målsætninger så måles der blandt andet på antallet af danske virksomheder der får skabt nye
muligheder og konkrete samarbejder i Asien, ligesom der måles i modsat retning i forhold til hvor
mange asiatiske virksomheder der får kendskab
til Danmark og danske virksomheder og innovationsmiljøer som interessante samarbejdspartnere.
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INNOVATION VIA UDENLANDSKE EJERSKABSRELATIONER

P

rojektet skal bidrage til at nedbryde barrierer for danske virksomheders muligheder
for at indgå i globale alliancer via ejerskab
af virksomheder i udlandet. Når mindre og mellemstore danske virksomheder investerer i udlandet – enten ved at etablere en filial i et andet land
eller ved at købe en andel af en eksisterende udenlandsk virksomhed – kan ejerskabet give adgang
til globale innovationsmiljøer, ny viden, talenter
og fremsynede iværksætterkulturer inden for deres specifikke branche. Det kan øge virksomhedernes produktivitet og stimulere innovation.
Men mulighederne skal gribes og det nye projekt skal således primært gavne danske globaliseringsparate virksomheder, herunder virksom-

heder der har en udenlandsk kundegruppe, der
indgår i internationale leverandørkæder og er
afhængige af let adgang til udenlandske innovationsmiljøer. Disse virksomheder kan få betydelig
værdi af at investere i udlandet og indgå aktivt i
globale ejerskabsrelationer.
Projektet arbejder i praksis gennem en række
aktiviteter. Indledningsvist kortlægges og karakteriseres de mindre og mellemstore danske virksomheder der har investeret i udlandet. Der kigges blandt andet på, hvad virksomhederne reelt
har oplevet af effekter ved at investere uden for
Danmarks grænser. På baggrund af de foregående
aktiviteter vurderes potentialerne for flere udenlandske investeringer fra danske virksomheder og
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der kigges også på en eliminering af eventuelle
barrierer for en øget investeringsaktivitet. Afslutningsvist vil projektet implementere initiativer,
der kan styrke virksomhedernes globale alliancer
igennem ejerskabsrelationer med virksomheder i
udlandet. Det kan både være initiativer, der kan
øge omfanget af udenlandske investeringer, og
initiativer, der kan øge gevinsten ved den enkelte
investering.
Projektet udføres af Copenhagen Economics i
samarbejde med Aarhus Universitet og der måles
blandt andet på om de deltagende virksomheder
reelt foretager yderligere investeringer i udlandet.

Projekter // 2018

MEDTECH BRIDGE

F

ormålet med indsatsen er at skabe en samlet indsats for at opdyrke og styrke globale
alliancer med udvalgte centrale aktører i
udlandet, der målbart kan opgradere danske
MedTech-virksomheders
styrkepositioner
og
vækstambitioner på eksportmarkederne. Projektet skal blandt andet formidle og vejlede om best
practices, skabe kompetencenetværk, udvikle anvendelsesorienterede vækstprogrammer og mentorforløb for de danske virksomheder i branchen.
MedTech Bridge fokuserer i første omgang på
USA, der sidder på over halvdelen af den globale
MedTech-omsætning og fungerer som gateway til
andre regionale markeder. Senere vurderes mulig-

heden for at udvide fokus til at inkludere andre
relevante markeder i andre lande.
Målgruppen for projektet er etablerede danske
MedTech-virksomheder, defineret som virksomheder, der producerer eller er underleverandører af
medicinsk udstyr eller digitale sundhedsløsninger underlagt regulatoriske forordninger. I praksis etableres et fysisk videnscenter i Danmark
med satellitkontorer i udlandet. I første omgang
alene i USA. Derudover har MedTech Bridge et
vidtforgrenet netværk af alliancepartnere, der
øges i takt med programmets udrulning.
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MedTech Bridge gennemføres sammen med
DTU Business, Medicoindustrien, Medtech Innovation og Medical Alley og skal gøre adgangen
til udenlandske markeder lettere for danske virksomheder i sektoren. Af samme årsag handler
målsætningerne særligt om at øge virksomhedernes eksport, skabe nye partnerskaber og øge antallet af danske virksomheder der gør sig gældende
på det amerikanske marked

Projekter // 2018

ONBOARD DANISH DESIGN

K

rydstogtindustrien er den hurtigst voksende turistindustri i verden. Og dansk design
er en anerkendt eksportvare, som endnu
ikke har formået at tage del i det stigende marked
inden for designprodukter og interiør til krydstogtskibe.
På den baggrund er det projektets formål at
bygge bro mellem den eksisterende danske styrkeposition inden for designprodukter og et globalt
krydstogtmarked i enorm vækst, som efterspørger
leverandører. Alene i 2018 blev 106 nye krydstogtskibe bestilt til produktion, og heri ligger et stort
uudnyttet potentiale, hvor danske virksomheder
med stor sandsynlighed i højere grad kan gøre sig
gældende. Projektet skal derfor gavne og fremme
danske design- og interiørvirksomheders eksport
ved at skabe tættere dialog og alliancer mellem
dansk design og særligt tysk krydstogtsskibsbygning. Tyskland sidder nemlig som markedsleder
i bygningen af krydstogtskibe og vil derfor være
omdrejningspunktet for projektets præsentation
af danske designprodukter til fremtidens krydstogtskibe.
Målgruppen for projektet er mulige danske leverandører af produkter og udstyr til de flydende
byer, som moderne krydstogtskibe reelt har udviklet sig til at være. I praksis gennemføres pro-
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jektet af netværket Danish Cruise & Ferry Group,
som hører hjemme hos Eksportforeningen, samt
Dansk Design Center, Lifestyle & Design Cluster
og Træ- og Møbelindustrien.

Gennem workshops og seminarer i indog udland klæder projektet de danske
interiør- og designvirksomheder på til
bedre at forstå de behov og krav, som
kunderne i krydstogtbranchen har.
Onboard Danish Design-projektet sigter efter,
at andelen af danske virksomheder, der beskæftiger sig inden for segmentet, er øget ved projektets afslutning. Projektet skal have resulteret i,
at virksomheder er blevet beriget med ny viden
og således har langt bedre forudsætninger for at
opnå eksport til markedet. Nye salgs- og samarbejdsalliancer skal for eksempel være indgået og
der er opstillet konkrete målsætninger på områder som deltagertilfredshed, markedsindtræden
og ordretilgang.

Projekter // 2018

UDVIKLING AF GLOBALE INNOVATIONSALLIANCER MED LEVERANDØRER

P

rojektet skal styrke danske virksomheders
samarbejde med særligt deres udenlandske
leverandører. Det kan føre til, at virksomhederne i højere grad oplever adgang til leverandørens kompetencer, herunder i relation til innovation, men også til nye markeder, talent og kapital,
og til at forstærke virksomhedens omdømme internationalt.
Mellemstore danske virksomheder oplever ofte,
at de har svært ved at tiltrække sig opmærksomhed og skabe relationer til vigtige globale leverandører. De må ofte nøjes med standardpakken, og
i mange tilfælde købes der blot standardvarer fra
leverandørens lagerhylde. Udfordringen er således at skabe adgang til ekstra ressourcer hos leverandøren. Det kan for eksempel være adgang til
ingeniører, der besidder en bestemt teknisk viden,
testfaciliteter til bestemte produktløsninger eller
en procesteknologi med højt værdipotentiale. Det
nye projekt vil derfor forbedre en række mellemstore danske virksomheders evne til at innovere
sammen med deres globale nøgleleverandører.

Projektet udføres af Aarhus Universitet og Aalborg Universitet og udvikler blandt andet en
procesmodel som skal optimere relationsopbygningen til leverandørerne. Med modellen i hånden gennemføres en række skræddersyede forløb
i danske virksomheder, hvor man i tæt samarbejde med virksomhedens udenlandske nøgleleverandører får arbejdet sig tættere på hinanden
gennem analyser og workshops.
Forventningen er samlet set, at de deltagende
virksomheder vil se en stigning i investeringer i
fælles tiltag med leverandører og efterfølgende
opleve en forbedret leverandør-performance, herunder forbedret kvalitet, levering og service. På
længere sigt er hensigten, at deltagervirksomhederne får etableret alliancer eller partnerskaber
med leverandører, som efterfølgende munder ud
i nye innovative løsninger.
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U-S-E WATER

D

anske virksomheder besidder en unik styrkeposition inden for vandteknologiske løsninger. Løsninger som det kinesiske marked efterspørger. Kina er dog et svært marked at
forstå og knække koden til og særligt mindre virksomheder finder det udfordrende at etablere sig
i Kina. Derfor er der behov for en løftestang til at
skabe partnerskaber mellem de danske virksomheder og de kinesiske aktører.
Det skal U-S-E Water bidrage til. Projektet vil
skabe bevidsthed om de vandløsninger, som anvendes i Danmark samt kortlægge lokale kinesi-

ske entreprenørers og distributørers ønsker med
det formål at udvikle en eksportmodel, der tager
udgangspunkt i konkrete markedsbehov.
Projektet udføres af Eksportforeningen, Vandcenter Syd, Udenrigsministeriet og Shanghai Environmental Protection Industry Association og
henvender sig først og fremmest til danske virksomheder, som har potentiale til at sælge deres
produkter til det kinesiske marked.
Gennem en skræddersyet og målrettet indsats
bestående af en række workshops, seminarer, ro-
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adshows, og kundebesøg i både Danmark og Kina
understøttes danske virksomheder både i etablering af partnerskaber samt tilpasning og markedsføring af deres produkter og serviceydelser
til det kinesiske marked. Der tages særligt afsæt
i områder inden for spildevandshåndtering, drikkevand samt vandløsninger til moderne byudvikling og klimatilpasninger.
Projektet sigter efter at inddrage godt tredive
virksomheder i indsatsen og målet er en mærkbar
forøgelse af eksporten af dansk vandteknologi til
Kina.

ØVRIGE
IGANGSATTE
PROJEKTER

I

ndustriens Fond bevilligede 50 nye projekter i
2018. På de følgende sider kan man læse om
nogle af dem, mens man på Fondens hjemmeside kan besøge alle aktive projekter i Fondens
projektportefølje:
www.industriensfond.dk/projekter
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ESA BUSINESS INCUBATOR DENMARK

V

erdensrummet er et marked med store kommercielle muligheder for dansk erhvervsliv.
Derudover fungerer rumteknologien som
en innovationsdriver, når der forskes og udvikles
med tanke på udflugter og materiel til rummet.
Projektet har med det udgangspunkt til formål
at opbygge et European Space Agency Business
Incubation Center i Danmark, som vil stille et
inkubationsmiljø til rådighed for nye virksomheder, der ser kommerciel værdi i at integrere teknologi, systemer eller data fra rumindustrien i
produkter og nye tjenester. Projektet tager afsæt i
et velafprøvet koncept med 20 tilsvarende centre i
17 forskellige lande, og 650 virksomheder som har
været gennem programmet. Langt hovedparten af
disse virksomheder er fortsat i drift i dag.

Den primære målgruppe for projektet
er således højteknologiske opstartsvirksomheder, der har brug for støtte til
at udvikle produkter og tjenester, der
baserer sig på data, systemer og
teknologi fra rumsektoren.
Men projektet omfavner også små og mellemstore virksomheder, der allerede er en etableret
del af erhvervslivet, men som med fordel kunne
trække på og høste gevinster af den ekspertise og
viden der findes i det nye center.
Centeret er i øvrigt kendetegnet ved at favne
bredt både forsknings- og erhvervsmæssigt. Det
er Danmarks Tekniske Universitet der fører an i
projektet, men det sker i tæt samspil med blandt

andre Uddannelses- og Forskningsministeriet,
European Space Agency, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Odense Robotics, UAS Danmark
og Syddansk Universitet.
I praksis kommer centeret til at fokusere på flere forskellige slags aktiviteter. Der skal afholdes
workshops, der formidler teknologiske trends,
data og systemer inden for udnyttelse af rumteknologien til deltagende virksomheder. Der skal
afholdes individuelle møder, hvor den enkelte
virksomhed får virksomhedsspecifik vejledning i,
hvor viden kan findes, som er af direkte relevans
for virksomhedens innovation eller drift. Der skal
afholdes såkaldte community events, hvor etablerede og nye virksomheder mødes og matches.
Og så skal der generelt faciliteres møder mellem
etablerede virksomheder, iværksættere og studerende.
En hjørnesten i centerets virke er acceleratordelen. Her vil opstartsvirksomheder blive optaget
på et forløb under centerets vinger og gennemgår
derefter et op til to år langt inkubationsforløb,
hvor de støttes finansielt, forretningsmæssigt og
teknologisk.
Projektet evalueres løbende både kvantitativt
og kvalitativt. Blandt andet ses der på antallet af
gennemførte inkubationsforløb og hvad de har
ført med sig, ligesom der også kigger på virksomheders involvering i centeret i det hele taget. Der
kan læses om det nye European Space Agency
Business Incubation Center på Industriens Fonds
hjemmeside: www.industriensfond.dk/ESA-BIC
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MARITIME STARS

P

rojektet sigter efter at bane vejen for yderligere innovation og vækst i den maritime
sektor. Industriens Fond har årelang erfaring med at designe iværksætterforløb og i nærværende tilfælde skal det altså i samarbejde med
MARCOD og Aalborg Universitet handle om Det
Blå Danmark.

samt finansiering i form af kapitalfremskaffelse
og pitchtræning.

Femten iværksættervirksomheder inden for
søfart vil over en treårig periode gennemføre et
ni-måneders træningsforløb, der skal forberede
dem til at blive vækstklare og konkurrencedygtige. Gennem forløbene understøttes de udvalgte
virksomheder i at blive stærkere inden for konceptualisering i form af forretnings- og konceptudvikling, go-to-market strategi, salg og markedsføring,

Projektet er bygget op om fire delelementer. Indledningsvist udvælges virksomhederne. Dernæst
sammensættes et relevant hold af rådgivere, typisk bestående af deltagere fra maritime fyrtårnsvirksomheder suppleret med serieiværksættere,
investorer og teknologiske eksperter. Så etablerer
deltagerne sig i enten Frederikshavn, Hanstholm,
Hirtshals, Skagen eller Aalborg for at sikre, at del-

Ud over programmets egne kyndige rådgivere,
kan virksomhederne modtage sparring, rådgivning og udvikling fra flere forskellige maritime
fyrtårnsvirksomheder undervejs.
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tagerne integreres i de rette eksisterende maritime økosystemer. Til sidst er programmet klar til
at blive eksekveret og virksomhederne kastes ud
i intensive træningsforløb med fokus på salg og
markedsføring samt kapitalsøgning, fundraising
og pitchtræning. Efter hvert endt forløb opsamles viden i form af casebeskrivelser, som aktivt
formidles og udbredes med henblik på at sikre
videnopbygning og inspiration til hele branchen.
Når projektet når til vejs ende evalueres der
blandt andet på en række kvantitative parametre
– eksempelvis omsætningsvækst og jobskabelse.
Det maritime accelerationsforløb kan løbende følges via egen hjemmeside: www.maritimestars.dk

Øvrige igangsatte projekter // 2018

SERVITIZE.DK

F

or danske fremstillingsvirksomheder findes
der et stort kommercielt potentiale i at udvikle, konceptualisere og sælge serviceydelser. Servitization er en metode til at bygge netop
serviceydelser ovenpå sin virksomheds eksisterende produktkatalog, og med det nye projekt skal
metoden udbredes yderligere til dansk erhvervsliv gennem tre forskellige aktiviteter.
Forum, som er programmets netværks-, formidlings-, videndelings- og matchmaking-platform.
Her samles alt materiale på én platform, der udvikler sig løbende i takt med at projektet skrider frem.
Transform, som er det centrale instrument i
programmet. Her gennemføres 120 skræddersyede forløb med afsæt i konkrete virksomheders
behov, udfordringer og potentialer for at udnytte
Servitization-metoden.
Research, der vil understøtte det fortsatte forskningsbehov på området i tæt samspil med de virksomhedsnære aktiviteter i projektet.

Gennem hele projektets levetid vil der blive afholdt workshops, konferencer og foredrag, mens
også onlinemateriale vil bidrage til at distribu-

ere viden fra projektet til danske fremstillingsvirksomheder.

Projektet er i øvrigt en fortsættelse og
udvidelse af tidligere Servitizationprojekter som er gennemført med
støtte fra Industriens Fond.
I forhold til de tidligere aktiviteter som Fonden
har iværksat, så vil det nye initiativ – Servitize.DK
– prioritere at operationalisere den eksisterende
viden i konkrete virksomhedsforløb.
Projektet sigter både efter at styrke forskningen
og danske virksomheder på én gang. Det afspejler
sig i partnerkredsen bag projektet. Den består af
FORCE Technology, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Copenhagen Business School og Alexandra Instituttet.
Projektet har opstillet en række kvalitative og
kvantitative målsætninger. Blandt andet i forhold
til hvor mange virksomheder, som projektet formår at komme i berøring med, samt hvordan det
påvirker forretningen i en forhåbentlig positiv
retning. Alle aktiviteter kan følges løbende via
projektets online-platform: www.servitize.dk
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ULTRABIT

D

er er brug for, at danske børns digitale
kompetencer og teknologiforståelse løftes.
Ikke mindst fordi teknologi og digitale løsninger bliver en mere og mere integreret del af vores liv. UltraBit-projektet vil derfor gøre børn både
teknologikompetente og -kritiske og dermed styrke deres evner til at agere i en verden med øget
digitalisering, og inspirere dem til at skabe innovative løsninger på komplekse problemstillinger
og indgå i kritisk dialog om teknologi.
Med Danmarks Radio som bevillingsmodtager
spiller formidlingsindsatsen en stor rolle i projektet og projektets ambition er at inspirere både
børn, deres forældre, lærere, pædagoger og den
bredere befolkning til nysgerrighed over for de
muligheder og udfordringer som teknologiens
sprog indebærer.

Hjørnestenen i det nye projekt er, at
100.000 børn i fjerde, femte og sjette
klasse modtager en minicomputer – en
såkaldt MicroBit – og med den som udgangspunkt modtager programmeringsundervisning i skolen, kan deltage i
KreaKodeCamps i fritiden og kan møde
minicomputeren i nogle af Danmarks
Radios undervisningstilbud.
Projektet ønsker at børnene skal finde teknologien sjov, nem og relevant for dem i deres hverdag.
De skal selv prøve at have fremtiden mellem hænderne og sammen knække koden til sproget bag
teknologien, nemlig kodning. UltraBit-projektet
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opererer helt overordnet med tre overordnede spor:
I det første spor vil projektet udvikle programindhold til børn om kreativitet og teknologi,
og til voksne med fokus på teknologiens betydning for vores eget liv og for samfundet i dag og i
fremtiden.
Det andet spor består af en række fysiske aktiviteter, der muliggør og inspirerer til at arbejde
med kodning. Blandt andet afholdes såkaldte KreaKodeCamps for 10.000 børn og 500 lærere, hvor
der igangsættes aktiviteter, der styrker brugen af
teknologien.
Det tredje spor går på at udvikle undervisningsmateriale og aktivitetstilbud omkring minicomputeren. Der udvikles her en digital pakke og
bliver nedsat en omrejsende Ultra:bit Task Force,
der besøger 225 skoler og holder workshops for
op mod 7.000 lærere. Dette spor har til formål at
understøtte kompetenceudvikling i teknologiforståelse og digital kreativitet hos lærere på tværs af
fagområder. Derudover består dette spor af to best
practice-konferencer, kurser i teknologiforståelse
og meget andet.
Intentionen med projektet er, at den samlede
projektindsats resulterer i vedvarende interesse for teknologisk kreativitet blandt børnene og
bevirker, at børnenes kompetencer styrkes, og
at interessen for at vælge uddannelsesretninger
med fokus på teknologisk kreativitet styrkes.
Der kan læses mere om UltraBit-projektet her:
www.industriensfond.dk/ultrabit

Øvrige igangsatte projekter // 2018

URBANTECH ACCELERATOR PROGRAM

P

rojektet formål er todelt. For det første gennemføres et UrbanTech-acceleratorprogram
for i alt 30 iværksættervirksomheder, og for
det andet skal projektet medvirke til at samle
branchens aktører på en måde, så der i Danmark
skabes en internationalt anerkendt hub for UrbanTech-industrien. Altså et sted med god adgang
til samarbejder, teknologi og talent.

ningsmodel videreudvikles og skaleres op i løbet
af forløbet. Blandt andet i samarbejde med projektets virksomhedspartnere. Iværksætter-virksomhederne vil som led i accelerationsforløbet få
adgang til et netværk af over 650 startups, der har
været gennem lignende programmer rundt omkring i verden. Desuden gives der adgang til netværk med mere end 2.000 mentorer og investorer.

Selve acceleratorforløbet gennemføres af Rainmaking Innovation i samarbejde med blandt
andre VKR Holding, EWII og COWI. Efter et indledende screeningsforløb skæres hvert accelerationsprogram ned til 10 virksomheder, og det gøres
tre år i træk. Målsætningen er at hver deltagervirksomhed har et færdigudviklet produkt inden
for urban teknologi og at virksomhedernes forret-

Målgruppen for acceleratorforløbet er nationale såvel som internationale teknologiske startups,
der allerede har udviklet et UrbanTech-produkt
og nu er i vækstfasen, hvor produktet er blevet valideret af markedet og derfor kan skaleres. Ved at
give programmet et internationalt sigte er hensigten blandt andet at tiltrække talenter og nye teknologier til Danmark, hvor begge dele – sammen
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med myndigheder og andre aktører – kan bidrage
til opbygningen af en egentlig UrbanTech-hub i
Danmark.
Projektet søger gennem sin partnerkreds at
bringe flere danske styrkepositioner i spil inden
for byggeri og design. Således består partnerkredsen af Rainmaking Innovation, Realdania, Dansk
Arkitektur Center og Dansk Design Center.
Projektet evalueres på mange forskellige parametre. Blandt andet i forhold til væksten i de involverede virksomheder, samt evnen til at tiltrække virksomheder og talent fra udlandet. Projektet
kan følges online: www.urbantech.dk

AFSLUTTEDE
PROJEKTER

H

vert år afslutter Industriens Fond en række projekter og initiativer. Nedenfor beskrives fem af de projekter som afsluttedes
i 2018. Øvrige afsluttede projekter – også fra tidligere år – beskrives på Fondens hjemmeside:
www.industriensfond.dk/viden
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BÆREDYGTIG PRODUKTION I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

P

rojektet blev søsat i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om bæredygtig
produktion og sigtede specifikt efter at styrke mindre danske virksomheders arbejde med bæredygtighed. Særligt i netop produktionen.
Mens store virksomheder ofte har muskler og
mandskab til at arbejde systematisk og innovativt
med bæredygtighed, så kan den slags dagsordener godt drukne i mindre virksomheders daglige
drift. Det kan være hæmmende for virksomhedernes konkurrenceevne, da eventuelle bæredygtighedstiltag kan åbne op for både besparelser, nye
forretningsområder og bedre kunderelationer.
Med projektet var det hensigten at hjælpe mindre danske virksomheder med konkrete bæredyg-

tighedsudfordringer i egen butik. Det blev gjort
i samarbejde med DTU Diplom, der er leveringsdygtig i kompetente ansatte og studerende, der er
i besiddelse af den nyeste viden på områder som
cirkulær økonomi, genanvendelse, resurseoptimering og mere brede felter som energi, vand og
digitalisering.
Gennem projektets treårige løbetid har 131
mindre og mellemstore danske virksomheder
samarbejdet med 455 studerende og 38 ansatte
fra Danmarks Tekniske Universitet. Gennem samarbejderne har mindre danske virksomheder fået
adgang til viden og kompetencer som ikke var til
rådighed inden for virksomhedens egne fire vægge, og samtidigt har de studerende opnået praktisk erfaring med arbejdet på en arbejdsplads.
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For at bevare mindre og mellemstore virksomheders adgang til viden og kompetencer, har projektet oprettet et one-point-of-entry kontaktpunkt på
DTU Diplom. Her er det i dag muligt at henvende
sig med konkrete udfordringer og modtage kvalificeret input fra studerende og personale på DTU
Diplom. Det er også her, at der samles erfaringer
fra tidligere projekter og ligeledes er det her, at
de 9 værktøjer til bæredygtighedsarbejdet ligger
frit til rådighed. Det er værktøjer inden for blandt
andet energiledelse, miljøcertificering, cirkulære
leverandørkæder og beregning af kuldioxidudledning. Det nyetablerede kontaktpunkt kan besøges
via dets egen hjemmeside: www.bridging.dtu.dk
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DUAL GROWTH

P

rojektet blev bevilliget som led i temaindkaldelsen om nye ledelsesprincipper, som Industriens Fond udbød i starten af 2017. I en
verden under accelererende forandring ændrer
præmissen for at drive virksomhed sig markant.
Virksomhedernes livs- og produktcyklus bliver
kortere, etablerede værdikæder og forretningsmodeller udfordres af ny teknologi og ændrede efterspørgselsmønstre og nye muligheder for vækst
opstår. Det stiller også nogle helt særlige krav til
erhvervsledere, der skal være i stand til at beherske den daglige drift samtidigt med at man har
øje for den langsigtede forretningsmodel og den
tilhørende innovation.
Det er en stor ledelsesmæssig udfordring for
mange traditionelle virksomheder, som typisk er
gearet til at fokusere på effektivitet, risikominimering og inkrementel udvikling – ikke radikal
innovation og eksponentiel vækst. Udfordringen
for mange SMVer er således, at de på den ene side
er store nok til, at de har oparbejdet en vis træghed og inerti, som gør omstilling og nytænkning
vanskelig, og på den anden side ofte ikke har den
fornødne størrelse til at investere i at opbygge nye
kompetencer som er nødvendige for succesfuldt
at transformere den samlede virksomhed til den
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nye virkelighed og de afledte krav om skærpet
kunde- og markedsforståelse, nytænkning og hastighed.
Formålet med Dual Growth-projektet har således været tre ting. Indledningsvist at udarbejde
praktiske anvisninger, metoder og ledelsesværktøjer til at håndtere ovennævnte udfordringer. Dernæst bringe disse i anvendelse hos tre konkrete
case-virksomheder. Og slutteligt stille den tilvejebragte viden og erfaring frit til rådighed sammen
med modeller og værktøjer via en ny platform.
De tre case-virksomheder i projektet har hver
især udviklet forretningen og produktporteføljen.
I hver af virksomhederne er der således udviklet
og valideret mellem fem og ti nye produkter, serviceydelser eller løsninger.
Projektet har undervejs i projektforløbet formidlet løbende ved netværksmøder, via onlinevideoer
og på konferencer – en indsats der selvfølgelig er
blevet intensiveret i takt med at værktøjer er blevet færdigudviklede og platformen er kommet på
plads. Platformen og de tilhørende værktøjer kan
besøges online: www.dualgrowth.dk

Afsluttede projekter // 2018

GLOBAL LEADERSHIP COMPETENCES

D

anmark har brug for sunde og stærke virksomheder, der trives i den globale verden.
En afgørende forudsætning for, at det kan
lykkes, er, at virksomhederne har ledere med de
rette kompetencer. Kompetencer, der matcher
den kompleksitet, som kendetegner den globale
verden. Og kompetencer, der gør lederne i stand
til at udnytte de muligheder, som hele tiden opstår på kryds og tværs af landegrænser.
Med det udgangspunkt indledtes et projektsamarbejde med Dansk Industri, Copenhagen Business School og en række danske virksomheder
med internationale ledelseserfaringer.
Afsættet for arbejdet var en undersøgelse om
virksomheders syn på og erfaringer med global
ledelse. En konklusion herfra var blandt andet et
behov for at få nærmere indsigt i, hvilke ledelseskompetencer der er centrale for at kunne fungere
optimalt som global leder.
Projektet har derfor haft til formål at kortlægge
de ledelseskompetencer, der er afgørende for at
skabe succes på den globale scene samt at understøtte udvikling af værktøjer, der kan bruges til at
fremme disse kompetencer i virksomhederne. Det
er nu mundet ud i en værktøjssamling bestående af tolv konkrete værktøjer, der behandler både
praktiske og strategiske udfordringer inden for
global ledelse. Værktøjssamlingen beskæftiger sig

også med temaer som ledelsesstile, persontyper,
psykologi, paradokser og konflikter ved ledelse i
en international kontekst.
Foruden udviklingen af værktøjerne har projektet lagt stor vægt på, at viden og værktøjer skulle
formidles bredt med henblik på at gavne ledere i
mange danske virksomheder. Også i mindre virksomheder, der opererer i en hverdag med internationale kunder, leverandører og medarbejdere,
men hvor et internationalt tankesæt måske ikke
helt er fulgt med.
På den baggrund har projektet gennemført en
række formidlingsaktiviteter. Dels har projektet
spillet en hovedrolle på Dansk Industris store
SMV-konference i januar 2018, men derudover har
projektet også gennemført en række aktiviteter
hos og med virksomheder rundt omkring i Danmark. Heriblandt 13 netværksmøder, 12 workshops, 9 seminarer, 3 konferencer og 2 studieture
til udenlandske destinationer.
Parallelt med de virksomhedsrettede aktiviteter,
har projektet bidraget til forskning på området.
Forskning, der gennem kurser og uddannelser på
sigt også kommer erhvervslivet til gode.
Alt i alt har 5.000 personer været i berøring med
projektet og i dag kan alle værktøjerne findes på
projekthjemmesiden: www.globalledelse.dk
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GODSEM-PROJEKTET

V

oksende middelklasser og købedygtige
myndigheder verden over udgør et attraktivt marked for danske virksomheder. Særligt på nye vækstmarkeder som det indiske og det
kinesiske går det stærkt. Men danske virksomheders bid af det store marked er ikke stor nok. Særligt mindre og mellemstore virksomheder halter
bagefter, sammenlignet med lignende virksomheder fra vores nabolande.

Gennem tæt samarbejde med 80 danske virksomheder, der i forskelligt omfang er aktive på de
nye vækstmarkeder, indsamledes og analyseredes
erfaringer fra virksomhedernes gøren og laden.
Analyserne blev foretaget af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og fokuserede dels på
markeds- og produkttilpasning til de nye markeder, men også på gentænkningen af eksisterende
forretningsmodeller.

Med det udgangspunkt søsattes GODSEM-projektet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet. Det mundrette projektnavn er en forkortelse for Growth Opportunities of Danish Small
and Medium-sized Enterprises and New Ventures in Emerging Markets. Og det var lige netop
det som projektet handlede om. Hvordan kunne
virksomhederne blive bedre til at tilgå nye forretningsmuligheder på de nye vækstmarkeder?

Projektet kortlagde danske virksomheders tilgang til nye markeder. Det stod klart, at over halvdelen af de undersøgte virksomheder udbyder allerede eksisterende produkter på de nye markeder
– uden at foretage tilpasninger til det nye marked
overhovedet. Samtidigt udtrykker vestlige virksomheder generelt, at når man forsøger sig med
markedstilpasning på de nye vækstmarkeder, så
møder man store udfordringer i forhold til at ska43

be relevant viden og data inden for særligt brugeradfærd, konkurrencesituationen og de regulatoriske rammer.
På den baggrund har projektet gennem workshops og en-til-en-møder med de 80 deltagende
virksomheder, udviklet en værktøjskasse som kan
benyttes når virksomheder skal udvikle forretningen og produktsortimentet, så man velforberedt
kan træde ind på de såkaldte emerging markets.
Værktøjskassen består af otte faser og kan findes
på Industriens Fonds hjemmeside:
www.industriensfond.dk/GODSEM
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SIMPLIMIZE

S

implimize-projektet var kulminationen på et
årelangt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, Valcon, Dansk Design Center
og senest Teknologisk Institut. Projektet har i hele
projektperioden arbejdet med en systematisk forenklingsmetode – radikal forenkling via design
– der i første omgang blev udviklet og afprøvet i
lille skala i industrien.
Tanken bag metoden er, i al sin enkelhed, at gennem udvikling af simple, logiske og ressourceeffektive løsninger for det enkelte produkt og hele
produktprogrammer kan virksomheder skabe en
konkurrencefordel. Med strukturerede processer
reduceres omkostninger og når produkter forenkles, bliver det nemmere at udvikle nye produkter,
for eksempel baseret på veldefinerede moduler.
Generelt har metoden også vist sig at reducere
antallet af varenumre og forkorte leveringstider.
Med de gode resultater og erfaringer fra afprøvningsforløbene i udvalgte virksomheder in mente
blev metoden finpudset og døbt Simplimize. Den
optimerede metode blev udrullet i lidt større skala hos 50 virksomheder som led i projektet og her
var resultaterne også åbenlyst interessante. Dækningsbidrag blev forøget med 15 procent, antallet
af varenumre blev reduceret med 30 procent og
kapitalbindingen i lagre faldt med 20 procent.
En ambition i projektet har hele tiden været at
sprede Simplimize-metoden til relevante dele af
dansk erhvervsliv. For eksempel har 78 virksom-

heder og en række aktører fra erhvervsfremmesystemet deltaget i seminarer om Simplimize og
mere end 150 ingeniørstuderende har lavet specialeprojekter sammen med små og mellemstore
virksomheder.
Selvom danske fremstillingsvirksomheder har
været hovedmålgruppe for projektet, så har der
også været taget højde for udbudssiden. Og i takt
med at metoden blev finpudset og havde vist sit
værd, sørgede projektet for at uddanne 13 virksomhedsrådgivere fra syv forskellige konsulenthuse. På den måde har projektet og metoden kunnet fremvise sit værd gennem virksomhedscases
og samtidigt været i stand til at møde efterspørgslen fra nye virksomheder med mod på at benytte
Simplimize-metoden.

Projektets erfaringer og metoder er i
dag forankret hos Center for Simplimize
på Teknologisk Institut.
Her uddannes der i metoden, der rådgives til
virksomheder og der stilles forskellige onlineværktøjer og videotutorials til rådighed. Og det er
også her, at der arbejdes med løbende videreudvikling af metoden og indsamles case-eksempler
og resultater fra industrien. I centerets database
over interesserede virksomheder er der i dag samlet mere end 1.200 praktikere fra 450 virksomheder. Cases, kurser og værktøjer findes på projektets egen hjemmeside: www.simplimize.dk
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STRATEGI

P

å baggrund af Industriens Fonds fundats har
Fondens bestyrelse udarbejdet og vedtaget
en strategi for Fondens virke.

MISSION OG
MÅLGRUPPE
Industriens Fond Industriens Fonds mission er
at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Konkurrenceevnebegrebet skal forstås bredt,
men Fonden prioriterer dog projekter og aktiviteter som har størst mulig effekt på virksomheders
værditilvækst.
Som udgangspunkt har Industriens Fond alle
danske virksomheder som målgruppe. Men Fonden har et særligt fokus på mindre og mellemstore virksomheder, samt iværksættere med potentiale til at skabe vækst. Fonden kan vælge at
støtte projekter rettet mod få virksomheder. Men
der lægges altid vægt på, at den opnåede viden
som genereres i projekterne, bliver stillet til rådighed for det øvrige erhvervsliv og samfund, og
at de virksomheder, der indgår i Fondens projekter, aktivt understøtter, at viden kan spredes og
blive til gavn for mange andre aktører. Fonden
har herudover også fokus på projekter og initiativer, der generelt bidrager til udvikling af vækst og
konkurrenceevne i dansk erhvervsliv.
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FOKUSOMRÅDER
Fondens arbejde med at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne er bredt funderet og berører
mange udfordringer og temaer. Men Industriens
Fond vil særligt styrke virksomhedernes vækst
ved at udvikle og støtte projekter med fokus på at:

Fonden vil derfor arbejde for at styrke konkurrenceevnen ved at understøtte, at danske virksomheder
kan bruge verdensmålene som en innovationskraft
og i relation hertil får kendskab til og konkret får
udviklet og implementeret forretningsmodeller,
produkter og serviceydelser der bidrager til opnåelsen af de opsatte bæredygtighedsmål.

INTERNATIONALISERE
Det vil sige øge virksomhedernes mulighed
for at deltage i den internationale økonomi.

SKABE OG BRINGE VIDEN I ANVENDELSE
Det vil sige sikre virksomhedernes kendskab
til og konkrete anvendelse af ny viden.

INTRODUCERE NYE TEKNOLOGIER
Det vil sige styrke virksomhederne i
hurtigere og med større sikkerhed at
kunne implementere nye teknologier.

INNOVERE
Det vil sige understøtte virksomhedernes
kapacitet til at forny sig.

SIKRE RELEVANTE KOMPETENCER
Det vil sige sikre virksomhederne adgang til
et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft.
Fonden ser i forlængelse heraf FN’s 17 Verdensmål
som udtryk for nogle helt konkrete udfordringer,
som verden i stigende grad vil efterspørge løsninger på. Danmark og danske virksomheder er særligt
godt positioneret til at levere disse løsninger, og

VÆRDISKABELSE OG
VIRKEMIDLER
Industriens Fond er en engageret filantropisk
fond og arbejder for, at hver enkelt støttekrone og
projekt har positiv virkning på dansk erhvervslivs
konkurrenceevne. Industriens Fonds værdiskabelse sker på flere forskellige måder. Dels sigter
Fonden efter at være katalysator for forandring i
såvel den enkelte virksomhed som i samfundet,
dels stræber Industriens Fond efter størst mulig
effekt og vil derfor skalere projekter og viden til
flest mulige. Derudover er Industriens Fond karakteriseret ved at være nysgerrig, agil og risikovillig.
For at skabe forandring anvender Industriens
Fond en bred vifte af virkemidler. Afgørende er det
at Fonden indgår i værdiskabende partnerskaber
med andre aktører, når det øger muligheden for at
løfte større projekter til gavn for dansk erhvervsliv.
Fonden modtager løbende uopfordrede ansøgninger, men indkalder også jævnligt ansøgninger
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inden for særlige temaer, defineret i samarbejde
med erhvervslivet og danske virksomheder. Derudover arbejder Fonden også med indsatser som
igangsættes på Fondens eget initiativ med henblik på at sætte projekter i gang på særligt udvalgte områder.
Uanset hvordan et projekt er tilvejebragt og
hvem der er involveret i skabelsen og udførelsen,
så formidles resultater, ny viden og nye værktøjer
til dansk erhvervsliv i bredest mulige forstand.
Industriens Fonds strategi kan læses i sin fulde
længde på Fondens hjemmeside. Her findes også
den til enhver tid gældende uddelingspolitik.

LEDELSE OG ORGANISATION

I

ndustriens Fonds øverste myndighed er bestyrelsen, som består af i alt seks medlemmer. Den
daglige drift varetages af sekretariatet under ledelse af Fondens administrerende direktør.

BESTYRELSENS ROLLE
OG SAMMENSÆTNING
I overensstemmelse med Industriens Fonds fundats
udpeger erhvervsorganisationen Dansk Industri to
medlemmer til Fondens bestyrelse. Danmarks Nationalbank og Erhvervsministeren udpeger hvert
et medlem. De to sidste bestyrelsesmedlemmer
udpeges af bestyrelsen i henhold til den vedtagne
kompetenceprofil for bestyrelsen.
Udpegningen sker i forbindelse med Industriens
Fonds årsmøde, der hvert år afholdes i marts, og
udpegningen gælder for en periode på tre år for
det enkelte medlem. På Fondens hjemmeside findes bestyrelsens svar på Erhvervsfondsudvalgets 16
anbefalinger til god fondsledelse. Ydermere findes
én samlet kompetenceprofil for hele bestyrelsen,
samt individuelle kompetenceprofiler på hvert af
de seks bestyrelsesmedlemmer. Ved Industriens
Fonds årsmøde i marts 2018 forlod Torben D. Svanholm bestyrelsen og blev erstattet af Marie-Louise
Bjerg. Således består Industriens Fonds bestyrelse
af følgende seks medlemmer:

Fra venstre: Lars Sandahl Sørensen, Torben M. Andersen, Marie-Louise Bjerg, Sten Scheibye, Lisbet Thyge Frandsen, Jesper Møller

Sten Scheibye, formand (mand, f. 1951)
Direktør, Cand.scient., Lic.scient.
Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2008.
Udpeget af Dansk Industri.

Marie-Louise Bjerg (kvinde, f. 1966)
Direktør, Cand.polyt.
Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2018.
Valgt af Industriens Fonds bestyrelse.

Jesper Møller, næstformand (mand, f. 1956)
Direktør, Cand.merc.
Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2013.
Udpeget af Dansk Industri.

Lisbet Thyge Frandsen (kvinde, f. 1960)
Direktør, Cand.polyt.
Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2011.
Valgt af Industriens Fonds bestyrelse.

Torben M. Andersen (mand, f. 1956)
Professor, Lic.oecon., PhD.
Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2014.
Udpeget af Danmarks Nationalbank.

Lars Sandahl Sørensen (mand, f. 1963)
Koncerndirektør.
Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2011.
Udpeget af Erhvervsministeren.
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ORGANISERING OG
LEDELSESFORHOLD I
SEKRETARIATET
Det daglige arbejde i Fondens sekretariat ledes af
direktionen, som består af adm. direktør Thomas
Hofman-Bang, der er ansat af bestyrelsen. Han har
afløst Mads Lebech, der sad på posten gennem hele
2018.
Sekretariatet består desuden af 11 fuldtidsansatte, som arbejder med blandt andet udvikling, projektledelse, formidling og administration.

FONDENS ARBEJDE
MED ÅBENHED
Industriens Fonds bestyrelse prioriterer transparens og åbenhed om Fondens drift og aktiviteter.
Herunder om Fondens egne økonomiske resultater, strategi for placering af formue, samt styring
og effekt af de projekter, som Fonden støtter. Disse
oplysninger bliver løbende offentliggjort og opdateret på Industriens Fonds hjemmeside.

Ved at sikre indblik i Fondens arbejdsform og
økonomiske dispositioner, ønsker Fonden at medvirke til en fortsat forbedret forståelse for danske
fondes betydning for værdiskabelsen i Danmark.
Industriens Fond følger anbefalingerne for god
fondsledelse som de er formuleret af Komitéen
for God Fondsledelse. Redegørelsen derom findes
sammen med kompetenceprofiler og Fondens generelle governance-politik på Fondens hjemmeside. Ligeledes er en række forhold særligt belyst i
Fondens årsrapport og ledelsesberetning.

TILSYN
Industriens Fond er, jævnfør lovgivning på området, registreret som en erhvervsdrivende fond,
idet formuen stammer fra tidligere realkreditaktiviteter. Industriens Fond er på denne baggrund
underlagt et tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Fonden
har endvidere både eksternt, såvel som offentligt
udpeget repræsentation i bestyrelsen.
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I

ndustriens Fonds regnskab beskriver Fondens
uddelingsaktiviteter og projektaktiviteter,
Fondens daglige drift, indtjening og forvaltning af Fondens formue.
Fondens bestyrelse beslutter uddeling til flere
former for projektaktiviteter. Der er uddelinger,
som direkte meddeles en ekstern modtager og
dermed indgår i regnskabet som en ”klassisk”
uddeling. Til tider er der en mindre del af disse,
som disponeres af Fondens sekretariat. Imidlertid er der også projektaktiviteter, som bestyrelsen beslutter at iværksætte, hvor den samlede
forankring og forvaltning sker i Fondens eget sekretariat. Disse vil ikke fremgå af årets regnskabsresultat som formelle uddelinger, men alt andet
lige fremgå som administrative omkostninger,
der regnskabsmæssigt optræder under Fondens
egne drifts- og projektomkostninger og konteres,
når de afholdes.
Bestyrelsen har i regnskabsåret 2018 truffet beslutning om konkret at uddele 255,5 mio. kroner
til nye projekter.
Industriens Fonds bestyrelse havde på sit årsmøde i marts 2018 som overskudsdisponering valgt
at hensætte 250 mio. kroner til uddelinger til
relevante projekter, som ville fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
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ÅRETS RESULTAT 2018
Årets resultat for 2018 udgør -183,2 mio. kroner
mod 2.508,7 mio. kroner i 2017. I resultatet for 2017
indgår kursgevinster ved salg af aktier i Nykredit
A/S på 2.246,9 mio. kroner.
Resultatet fremkommer som modtaget udbytte
på 120,8 mio. kroner, renter på 66,2 mio. kroner
med fradrag af kursreguleringer på obligationer
og aktier på -347,1 mio. kroner, øvrige finansielle
omkostninger på -1,1 mio. kroner og egne drifts- og
projektomkostninger på -22,0 mio. kroner. Resultatet er utilfredsstillende, men på linje med eller
svagt bedre end de benchmark, som Fonden måler
sin finansielle performance imod.
Industriens Fond udfører selv projekter, hvor der
ikke regnskabsmæssigt hensættes midler, men hvor
de faktisk afholdte udgifter vil fremgå af de kommende års driftsudgifter. Industriens Fonds regnskabsprincip er således, at i sådanne såkaldte ”egne”
projekter vil omkostninger blive konteret som en
driftsudgift i takt med, at disse udgifter realiseres.
Dermed vil der i de løbende driftsudgifter komme
til at indgå projektrelaterede omkostninger, som
ikke reelt kan betragtes som administrative.
Fondens administrationsomkostninger udgøres
således af det samlede sekretariat, formidlingsindsatsen og ressourcer til at gennemføre projekt- og
programrelaterede indsatser. Fondens administration er tilrettelagt på den måde for at sikre et kompetent og proaktivt beredskab og derigennem opnå den
største effekt af Fondens midler. I 2018 har sådanne
projektudgifter, som dermed indgår i Fondens sam-

lede driftsudgifter, udgjort 3,6 mio. kroner, som er
opført i regnskabet som ”egne projekter”. Hertil
kommer lønomkostninger til de medarbejdere, der
er ansat til aktiviteterne, som indgår i de samlede
lønomkostninger afholdt i Fonden.
Endvidere er der i en række af de større projekter i den samlede bevilling, som bestyrelsen beslutter, over for den eksterne bevillingshaver gjort
opmærksom på, at der er hensat en særskilt andel af den samlede bevilling til konkrete udgifter,
afholdt af Fonden. Det kan eksempelvis være til
evaluering og projektomkostninger som særlige
hjemmesider, rejser eller lignende. Her er Industriens Fonds regnskabsprincip, at disse udgifter
vil blive konteret som en særskilt projektudgift i
takt med, at den faktiske udgift afholdes. I 2018
har udgiften til sådanne aktiviteter været på 0,2
mio. kroner.
Bestyrelsen for Industriens Fond blev i 2018 forelagt 208 projektforslag, og der blev foretaget uddelinger til i alt 50 nye projekter.

FORMUEUDVIKLING OG
PLACERINGSSTRATEGI
Fondens samlede formue kan ved årets udgang opgøres til 3,9 mia. kroner inklusive henlæggelse til
uddelinger og Fonden har en balancesum på 4,5
mia. kroner inklusive værdien af aktiebeholdningen på 0,34 procent af aktierne i Nykredit A/S.
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Fonden har i 2018 genbesøgt sin investeringsstrategi, og bestyrelsen har fundet det relevant at
sprede Fondens aktiver bredere end de hidtidige
mandater. Den nye investeringsstrategi bygger på
et balanceret mandat, suppleret med investeringer
i korte obligationer, aktieindeks, Senior Secured
Bank Loans samt alternative aktivklasser.
Fonden påtager sig således en højere risikoprofil
end hidtil, hvor formuen alene var placeret i aktier
og obligationer.
Fondens formelle ”bundne kapital”, som er
mindstekravet til værdier, der ikke kan uddeles, er
på 1 mio. kroner. Fonden har således med de nuværende værdier store frihedsgrader til uddeling.

REGNSKABSMÆSSIGE
FORVENTNINGER
TIL 2019
Fondens bestyrelse har ved sit årsregnskabsmøde
for 2018 besluttet at henlægge 236 mio. kroner til
uddelingsrammen for 2019, således at den samlede uddelingsramme er på 250 mio. kroner inklusiv
uforbrugte midler hensat for 2019.

OVERSIGT
OVER AKTIVE
PROJEKTER

P

å de kommende sider findes en oversigt
over alle Fondens aktive projekter. Projekterne optræder kronologisk i forhold til,
hvilket år bevillingerne er givet. På hjemmesiden
www.industriensfond.dk/projekter kan der læses mere om de enkelte projekter.
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ÅR

NAVN

PROJEKTEMNE

BEVILLING

PARTNERE

2009

Industriens Fonds Hus
i Kina

Opførelse af Industriens Fonds Hus i Kina. Bygningen
vil huse det danske universitetscenter i Beijing – et
samarbejde mellem alle de større danske universiteter
og University of Chinese Academy of Science (UCAS).

108 mio. kr.

Uddannelses- og
Forskningsministeriet,
Bygningsstyrelsen og
Lundgaard & Tranberg
Arkitekter

2011

Opfindelser

Støtte til udstillingen "Opfindelser", som skal være
med til at vække unges interesse for teknologi og
naturvidenskab. Udstillingen skal herudover være
en udviklings- og innovationsplatform, hvor danske
virksomheder kan udstille deres produkter, ligesom at
skoleklasser kan deltage i en konkurrence.

14,1 mio. kr.

Experimentarium

2011

Europaskolen

Støtte til etablering, herunder arkitektkonkurrence
og igangsættelse af Europaskolen i Carlsbergbyen.
Etablering af skolen har til formål at tiltrække og
fastholde international arbejdskraft ved at tilbyde et
attraktivt skoletilbud for deres børn.

32 mio. kr.

Københavns Kommune

2011

Besøgscenter

Opførelse af et særligt besøgscenter for elever i folkeskolen, de gymnasiale uddannelser samt lærere i disse
institutioner i og omkring Niels Bohrs Science Park.

4,0 mio. kr.

Københavns Universitet

2012

Værktøjer til
innovation i global
produktudvikling

Projektet har til formål at udvikle tre
softwarebaserede værktøjer inden for
performancemåling, beslutningsprocesser og
innovationsmodellinering, som skal styrke
virksomhedernes beslutningsgrundlag ved
tilrettelæggelse og innovation inden for global
produktudvikling.

6,0 mio. kr.

Danmarks Tekniske
Universitet

2012

Idéværket

Støtte til opførelse af udstilling ”Idéværket” med
fokus på innovationsprocesser. Udstillingen er
sammentænkt med den af Fonden tidligere finansieret
udstilling ”Opfindelser”.

13,3 mio. kr.

Experimentarium
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2012

MADE

MADE (Manufacturing Academy of Denmark) er et
netværk mellem industri og forskning, der har til
formål at generere og implementere ny viden om
produktion, som kan være med til at løfte
produktionen i Danmark til nye niveauer.

12,0 mio. kr.

MADE-partnere, herunder
Teknologisk Institut og
FORCE Technology

2013

Lean Læringskæder

Projektet har til formål at udbrede kendskabet
af leanværktøj til flere danske virksomheder,
så flest mulige gennemfører og fastholder
produktivitetsforbedringer som følge af arbejdet
med leanmetoder.

5,2 mio. kr.

DI – Dansk Industri

2013

Center for Ejerledede
Virksomheder

Støtte til etablering af Center for Ejerledede
Virksomheder, som har til formål at sikre, at flere
virksomhedsejere gennemfører et succesfuldt
ejerskifte. I projektet udvikles ny viden og værktøjer,
som kan anvendes af ejeren og hans eller hendes
rådgivere i at tilrettelægge ejerskifteprocessen.

22,8 mio. kr.

Copenhagen Business School
og INSEAD

2014

IPR Business Insight

Støtte til udbredelsen af projektet 'IPR Turnaround'
som viser, at der findes en særlig gruppe af
virksomheder, hvor der med fordel kunne udvikles
nogle målrettede koncepter, som vil gøre det nemmere
for dem at overkomme deres IPR-udfordringer og
støtte dem i at øge deres IPR-indsats.

4,7 mio. kr.

Patent- og
Varemærkestyrelsen

2014

Driving
Competitiveness

Mapping af virksomheder og vidensmiljøer, der
arbejder med servitization i Danmark. I projektet
vil læring og redskaber til fremme af servitization
blive videreudviklet og udbredt til en bred skare af
virksomheder.

8,0 mio. kr.

Copenhagen Business School

2014

Forretningsstrategier
for bæredygtig
produktion 3.0

Udvikling og implementering af forretningsstrategier
for bæredygtig produktion i 20 case-virksomheder,
så virksomhederne opnår markeds- og konkurrencefordele ved at satse på bæredygtig produktion.

6,9 mio. kr.

Aalborg Universitet,
Gate 21 og Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling
NordDanmark
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2014

Project Half Double

Gennem afholdelse af konkrete virksomhedsforløb og
forskning udvikles en metode, som kan forbedre projektarbejdsformen i virksomheder på samme måde som
Lean har forbedret virksomhedernes daglige drift.

12,5 mio. kr.

Implement Consulting
Group, Aarhus Universitet og
Danmarks Tekniske
Universitet

2015

SpinIn 2.0

Støtte til udrulning af SPIN-metoden til de øvrige
danske universiteters iværksættermiljøer, således at
metoden udgør et nyt tilbud til universiteterne for at
styrke deres iværksættermiljø.

3,8 mio. kr.

Aarhus Universitet

2015

Clean Solutions

Projektet har til formål at løfte eksporten af grønne
danske løsninger gennem en kortlægning og
koordinering af indkomne leads, samt udvikling af
en guide til etablering af virksomhedssamarbejde om
systemeksport.

6,9 mio. kr.

CLEAN

2015

Nye standarder i
vindindustrien

Projektet har til formål at accelerere modningen af
strategisk vigtige kompetencer i den danske vindindustri
gennem udvikling af standarder og procesoptimering.
Hypotesen er, at forbedrede processer og standarder vil
sikre et vigtigt løft til virksomhederne på tværs af den
danske vindindustri og vil gøre både virksomheder og
vindenergi som teknologi mere konkurrencedygtig.

5,4 mio. kr.

Vindmølleindustrien,
Offshoreenergy.dk og FORCE
Technology

2015

Industrial Data
Analysis Service

Projektets formål er at etablere en enhed på
Københavns Universitet, der matcher den viden, der
er på universitetet om forskellige kompetencer vedr
Big Data med virksomheders konkrete udfordringer.
Enheden - IDAS - skal være et sted virksomheder kan
henvende sig, hvis de ønsker at etablere samarbejde med
videnspersoner om Big Data. Ligeledes lægges der vægt
på kompetenceopbygning blandt studerende og forskere.

5,0 mio. kr.

Københavns Universitet

2015

Fra Big Data til Big
Business

Projektet handler om at øge kompetenceniveauet i
virksomheder ift. at kunne tænke forretning ud af Big
Data, hvad enten det er data, virksomheden selv har,
eller data som virksomheden har brug for.

7,5 mio. kr.

Copenhagen Business School
og Aalborg Universitet
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2015

Big Data by Security

Projektet er målrettet håndtering af fortrolighedsproblematikken relateret til Big Data. Projektet skal
finde løsninger på den udfordring, der ligger i, at man
ikke ønsker eller ikke lovligt må give andre adgang
til fortrolige data. Ved hjælp af ”Secure Multiparty
Computation” skal der udvikles en kryptologisk
teknologi. Projektet resulterer i to løsninger, der begge
kan skabe værdi for danske virksomheder. Disse er
henholdsvis "lånoptagelse" og "elforbrug".

7,6 mio. kr.

Københavns Universitet,
Alexandra Instituttet og
Copenhagen Business School

2015

Big Social Data
Analytics

Projektet handler om at udvikle værktøjer,
hvormed virksomheder kan bruge sociale data til
forretningsudvikling og innovation. Værktøj og
forskning formidles til virksomheder og studerende.

6,2 mio. kr.

Copenhagen Business School

2015

ATV Mentor

Projektet har til formål er at matche erfarne tidligere
virksomhedsledere og vækstorienterede erhvervsledere
i et 1-årigt mentorforløb med fokus på virksomhedens
vækst.

1,0 mio. kr.

Akademiet for de Tekniske
Videnskaber, Dansk Erhverv,
Håndværksrådet og PwC

2015

OPP-platforme til
eksport

Støtte til udvikling og etablering af en platform for
et offentligt-privat samarbejde med henblik på at øge
afsætningen af danske MMVers løsninger inden for
miljø, energi og klima til megabyerne New York City og
Shanghai.

3,2 mio. kr.

DI – Dansk Industri, State of
Green og Syddansk Universitet

2015

WTA California

Projektet har til formål at etablere en salgsalliance af
danske vandvirksomheder, som kan fremme eksporten
af danske systemløsninger inden for drikkevand til
Californien.

4,0 mio. kr.

Aarhus Vand og Eksportrådet

2015

Project Access

Støtte til et talentprojekt - DSA Talent - som har til
formål at oplyse og vejlede danske studerende om
internationale topuniversiteter. DSA Talent tilbyder
målrettet vejledning til danske studerende om
udlandsophold, herunder online mentorordninger,
løbende workshops, seminarer og inspirationsforedrag.

0,1 mio. kr.

Danish Students Abroad
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2015

Danske virksomheders
veje til eksport

Projektet vil vurdere kvaliteten og effekterne af
eksportfremmeydelser hos danske virksomheder,
herunder udarbejde analyser, der vil afdække,
hvilke mekanismer der kan føre til positive
eksportfremmeeffekter.

6,5 mio. kr.

Københavns Universitet

2015

Betydning af
bestyrelse og ledelse i
ejerledede
virksomheder

Projektets formål er at skabe indsigt i, hvordan ledelse
og bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder
inden og efter et ejerskifte har af betydning
for virksomhedens fortsatte virke. Projektet
komplementerer aktiviteter i Center for Ejerledede
Virksomheder på CBS.

2,0 mio. kr.

Copenhagen Business School

2016

Idrættens
Innovationslab

Støtte til etablering af et innovationslab, som skal
styrke samarbejdet mellem erhvervslivet mhp at
virksomheder kan innovere produkter, services og
digitale løsninger, som kan bringes i anvendelse i
idrætten og ved nogle af de store idrætsevents, der
finder sted i Danmark.

4,2 mio. kr.

Danmarks Idrætsforbund, DI –
Dansk Industri og Sport Event
Danmark

2015

Afrikanisering – Fra
Næstved til Nairobi

Projektet skal gennem en række fokuserede
virksomhedsforløb udvikle en eksportmodel til brug
for mellemstore danske virksomheder, der ønsker at
operere eller allerede i begrænset omfang opererer på
udvalgte markeder i Østafrika.

2,6 mio. kr.

DI – Dansk Industri

2016

Projekt Ny Fremtid

Projektet vil afdække de konkrete kvalifikations- og
uddannelsesbehov i områdets metalbranche og udvikle
og gennemføre et skræddersyet opkvalificeringsfor-løb
for op til 100 flygtninge på Herningsholm Erhvervsskole.
De uddannede flygtninge sendes herefter i praktikforløb
hos de involverede metalvirksomheder.

6,2 mio. kr.

Herning Kommune,
Erhvervsrådet Herning
og Ikast/Brande og
LærDansk Herning
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2016

Talent Programme
Aarhus

Projektet vil udnytte asyl- og integrationsfasen til at
udvælge de 50 mest arbejdsmarkedsparate blandt
kommunens tildelte flygtninge og afprøve en model for
et målrettet, hurtigt og intensivt match med udvalgte
virksomheder. De udvalgte kandidater indsluses
herefter i et individuelt tilrettelagt 12 måneders
virksomhedsforløb.

4,4 mio. kr.

Aarhus Kommune og Pluss

2016

Teach First Danmark
Science-strategi
2016-2019

Projektet skal gennemføre den science-strategi
som Teach First har lagt for perioden 2016-2019 og
som skal danne rammerne for, at deres nuværende
forberedelses- og læringsprogram tones til yderligere at
styrke undervisningen i matematik og naturvidenskab,
herunder ved at rekruttere og videreuddanne
kompetente og fagligt stærke naturvidenskabelige
universitets-uddannede til at blive lærere i folkeskolen.

3,9 mio. kr.

Teach First Denmark

2016

Center for Innovation

Projektet skal skabe viden om, hvad der driver
innovation i virksomheder og hvilke typer af
innovationsaktiviteter, der har størst effekt. Gennem
udvikling af et benchmarkværktøj kan virksomheder
selvevaluere innovationsperformance og -potentiale og
få anbefalinger til, hvordan virksomheden bringes på et
nyt stadie i innovationsintensitet.

20,0 mio. kr.

Copenhagen Business School,
Syddansk Universitet og
Teknologisk Institut

2016

Naturvidenskabsfestival 2016-18

Formålet er at få flere unge til at vælge
naturvidenskabelige uddannelser gennem formidling
af spændende oplevelser samt viden herom.
Projektet består af en række aktiviteter, herunder
MasseEksperimentet og Testoteket som de største, der
støtter skolerne i at udvikle aktiviteter i festivalugen,
som er uge 39. Ca. 150.000 børn og unge engageres i
festivalen.

3,4 mio. kr.

Astra
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2016

FremstillingsGazellen
2016-2018

Industriens Fond sponsorerer Børsens Gazelle program,
således at der årligt i tre år uddeles en pris blandt
gazellerne til en industrivirksomhed.

1,5 mio. kr.

Dagbladet Børsen

2016

3P-netværket

Formålet med projektet er at etablere et mentor- og
virksomhedsnetværk, hvor sydfynske erhvervsledere
hjælper hinanden med at besætte ledige stillinger til
flygtninge på en velkendt måde: Via netværk.

1,4 mio. kr.

Erhvervsintegration Nord
og Sisyfos

2016

JobMatch

Projektet vil danne to branchespecifikke virksomhedsnetværk af 20-25 virksomheder i henholdsvis
transportbranchen og fremstillingsindustrien baseret
på rekrutteringsbehov. Der etableres forsøg med
indslusningscentre (virksomhedsforelagte screenings-,
personlighedstest-, og introduktionsforløb), hvorefter
der faciliteres 24 måneders brancherettede IGUforløb for de flygtninge, der er ”kommet igennem”
ansættelsessamtaler og personlighedstests.

4,3 mio. kr.

Ramsdal Gruppen

2016

Engineering i skolen

Formålet er at udvikle en dansk engineering-didaktik
og at bringe engineering ind i den danske grundskoles
4.-9. klassetrin.

5,0 mio. kr.

Engineer the Future

2016

HumanImpact

Projektets formål er at tilføre danske virksomheder
specialiseret humanistisk viden om deres kunder,
virksomhederne understøttes i at styrke deres
innovationsevne.

7,8 mio. kr.

Københavns Universitet,
DI – Dansk Industri, Dansk
Erhverv og Symbion

2016

Agil stage-gate

Projektet har til formål at udvikle en ny innovationsmodel på skulderen af kendte innovationsmodeller
for mellemstore virksomheder: Agil stage-gate model.
Projektet skal koble to innovationsmetoder og
dokumentere disse i en 20 siders ”light” manual på
baggrund af et antal virksomhedsforløb.

2,3 mio. kr.

DI – Dansk Industri, GEMBA
Innovation og Danmarks
Tekniske Universitet
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2016

Innovation på vinger

I et samarbejde mellem leverandører, producenter og
kunder af dronerelaterede teknologier, skal projektet
identificere potentialet for drone-relaterede produkter
og produktidéer via teknologisk innovation. Derved
øges konkurrenceevnen i den danske droneindustri.

4,3 mio. kr.

Syddansk Universitet og UAS
Test Center Danmark

2016

The Corporate Garage

Projektet skal gøre mindre og mellemstore virksomheder i stand til at få redskaber og værktøjer til at
blive bedre til at skabe værdi ud af innovation. Både
ved at blive bedre til at håndtere ide-udvikling gennem
corporate garages og gennem hurtig test af nye ideer
gennem preeto-typing.

2,8 mio. kr.

CORE & COMPANY og
Copenhagen Business School

2016

VSA-projektet

Via et virksomheds- og uddannelsessamarbejde vil
projektet løfte allerede ansatte fra ufaglært til faglært
og parallelt hermed benytte den frigjorte arbejdsplads
til en opkvalificeringsmulighed for flygtninge.

4,0 mio. kr.

MidtVask, 3F, Tradium,
Arbejdsmarkeds-kontoret
Midt/Nord, LærDansk Aarhus,
Integrationsnet, Region
Midtjylland og Jobcenter
Aarhus

2016

Sales and Operations
Planning

Projektet har til formål at implementere Sales &
Operations Planning processer i SMV-segmentet, således
at der kan findes en veldefineret proces, som afstemmer
supply og demand, og som leverer det nødvendige
beslutningsgrundlag til virksomhedens ledelse, så der
kan træffes rettidige og relevante beslutninger om
produktionsmængder og nødvendig kapacitet.

3,2 mio. kr.

Syddansk Universitet

2016

MATChE

Støtte til udvikling af en metode og værktøj, som kan
understøtte danske produktionsvirksomheder i at
bedre til at arbejde strategisk med cirkulær økonomi.
Hertil at virksomheder effektivt kan omstille sig til de
muligheder, der ligger i cirkulær økonomi.

3,6 mio. kr.

Danmarks Tekniske
Universitet,
DI – Dansk Industri og
Miljøstyrelsen
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2016

Beijing Design Week

Støtte til at Danmark kan deltage som ’guest city’ under
Beijing Design Week i 2018. Som optakt til Beijing Design
Week igangsættes en række aktiviteter i 2017, der vil
fokusere på danske løsninger inden for bl.a bæredygtig
byudvikling, smart city, klimatilpasning, samt understøtte
Danmarks muligheder for at blive udvalgt som guest city.

2,0 mio. kr.

Københavns Kommune

2016

Digital Growth Path

Støtte til en videreudvikling af tidligere bevilligede projekt
Go Grow. Projektet har til formål at udvikle et supplerende
uddannelsesspor for vækstiværksættere med fokus på
digitalisering og banebrydende forretningsmodeller samt
en virtuel platform, der skal skabe adgang til programmet
for interessenter uden for hovedstadsområdet.

3,0 mio. kr.

Copenhagen School of
Entrepreneurship

2016

Founders of Tomorrow

Projektets formål er at bygge videre på den platform
som projektet ”Danske Idéer” har skabt. Der afholdes
fortsat årligt et fem-dages uddannelsesforløb for ca.
65 deltagere, hvor deltagerne bl.a. skal udvikle deres
egen forretningsidé, der indgår i et udvalgt ophold,
som vinderen får betalt. Dertil suppleres projektet med
flere kommunikationsaktiviteter, som skal understøtte
udbredelse og formidling af konceptet.

4,2 mio. kr.

Dare Disrupt

2016

Talentudvikling i
virksomhedspraktikken

Projektets formål er at styrke talentudviklingen i
erhvervsuddannelsernes praktikdel inden for udvalgte
industriuddannelser med henblik på at kunne udvikle
et handlingsorienteret inspirationsmateriale, der kan
understøtte de uddannelsesansvarlige på virksomhederne i
deres arbejde med talentfulde lærlinge.

0,9 mio. kr.

Professionshøjskolen
Metropol

2016

Åbent Entreprenørskab

Nationalt samarbejde om at bringe eksterne intra-/
entreprenører fra/til universiteterne og derigennem udvikle
en iværksætterkultur og et økosystem på tværs af danske
universiteter, som vil styrke konkurrenceevne og innovation
hos både nye og eksisterende virksomheder.

35,0 mio. kr.

Danmarks Tekniske
Universitet, IT-Universitetet
i København, Aarhus
Universitet og Aalborg
Universitet
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2016

Tænketanken Europa
2017-2019

Støtte til udvikling og afholdelse af formidlingsaktiviteter i regi af Tænketanken Europa.

6,0 mio. kr.

Tænketanken Europa

2017

Risikoens Tveæggede
Sværd

Projektets formål er at udvikle og afprøve en
række værktøjer og metoder, som kan forbedre
virksomhedernes evne til at forudse, hvornår
risikotagning bør foretages og dermed bidrage til at
virksomheder kan træffe de rigtige risikobetonede
beslutninger, som resulterer i vækst og værdiskabelse.

4,5 mio. kr.

Copenhagen Business School,
FSR – Danske Revisorer og
Erhvervsstyrelsen

2017

iLEAD

Projektet har til formål at teste og udvikle et digitalt
ledelsesværktøj, herunder ledelsesudviklingsforløb,
som kan øge lederes ledelseskapabilitet i en digitaliseret
og globaliseret verden samt forny måden, hvorpå man
arbejder med at ændre ledelsesadfærd på cirka 400
erhvervsledere.

7,1 mio. kr.

Copenhagen Business School,
Københavns Universitet og
Aarhus Universitet

2017

Innovation for
Leadership (I4L)

Projektets formål er at opkvalificere nuværende ledere
til bedre at kunne lede i den digitale økonomi. Projektet
vil skabe indsigt i den digitale økonomis lederroller
med fokus på de nye kompetencer, der kræves for at
levere og lede i den digitale virkelighed.

1,7 mio. kr.

IT-Universitetet

2017

Crowdforudsigelser
fra frontlinjen

Formålet med projektet er at afprøve en metode
for indsamling af kollektiv intelligens blandt
virksomheders frontmedarbejdere mhp. at kunne
identificere og forudsige virksomhedsspecifikke
trusler og spirende forretningsmuligheder i de
globale markeder.

3,2 mio. kr.

Copenhagen Business School
og DI – Dansk Industri

2017

Ledelse i unoterede
danske virksomheder

Støtte til udvikling af benchmarking værktøjer og en
online platform, der har til formål at give danske ledere
mulighed for at måle deres egen ledelsesmodel og
tidsallokering op mod andre relevante ledere.

6,6 mio. kr.

Københavns Universitet og
Copenhagen Business School
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2017

Ledelses-GPS til en ny
tid

Projektets formål er at udvikle og afprøve en række
ledelses- værktøjer og praksisser, der kan ruste ledere til
nye krav inden for bl.a. ledelse på distance, kundedrevet
innovation, talentudvikling og digitalt indfødte.

2,2 mio. kr.

Copenhagen Business School,
Syddansk Universitet,
Aalborg Universitet og NOCA

2017

Danish Tech Challenge
2018-2020

Støtte til videreførelse af Danish Tech Challenge
(DTC) i årene 2018-2020. Formålet er at afholde et
acceleratorprogram for teknologitunge ideer. 20
iværksættervirksomheder tilbydes rådgivning og
sparring om produkt- og forretningsudvikling. Forløbet
afsluttes med et awardshow, hvor en af virksomhederne
vinder Industriens Fonds Iværksætterpris på 500.000 kr.

11,4 mio. kr.

DTU Science Park

2017

DTM 4.0

Støtte til at Danmarks Tekniske Museum i samarbejde
med Dansk Industri kan undersøge koncept og
budget for etableringen af et tidssvarende nationalt
teknisk museum, som formidler dansk industri og
teknologiudvikling i en moderne kontekst.

5,3 mio. kr.

Danmarks Tekniske Museum
og DI – Dansk Industri

2017

Open Science Platform

Formålet med projektet er at udvikle en platform,
hvor industriel grundforskning er gratis og åbent
tilgængeligt for interesserede forskere og virksomheder.

2,5 mio. kr.

The interdisciplinary
Nanoscience Center (iNANO),
Aarhus Universitet

2017

TechBBQ 2017-2019

Støtte til afholdelsen af TechBBQ, en tech-startup
summit. Fondens konkrete støtte går til aktiviteter
rettet mod SMVerne samarbejde og kendskab til
tech-startups.

1,0 mio. kr.

Foreningen TechBBQ

2017

Lifeskills linie 10

Formålet med projektet er at udvikle en tværgående,
understøttende og erhvervsintegreret indsats målrettet
forberedelse til og optag på erhvervsuddannelser.
Metoden er et nyt linjefagsprogram for udfordrede
10. klasses elever med hovedfokus på både faglighed
og personlige læringselementer samt overgangen til
erhvervsuddannelser og erhvervsliv generelt.

8,7 mio. kr.

LøkkeFonden,
Høje-Taastrup Kommune og
NEXT Erhvervsuddannelser
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2017

Fra filantropi til
forretning

Projektet skal udvikle ny viden og metoder, der integrerer
SDGerne i virksomhedernes produktion og vær-dikæder
til gavn for eksporten i dansk erhvervsliv. De deltagende
virksomheder vil indgå i konkrete udviklingsforløb med
det formål at udvikle nye forretnings-muligheder, skalere
disse og nå nye markeder med udgangspunkt i SDGerne.
Projektet komplementeres med et vidensudviklingsben
mhp. udbredelse af projektets resultater.

5,3 mio. kr.

DI – Dansk Industri og Global
Compact Network Denmark

2017

SDG Accelerator

Støtte til at udvikle og afholde et accelerations- og
innovationsforløb, der skal understøtte danske
virksomheder i at identificere nye forretningsmuligheder
i regi af SDG’erne samt bruge engagementet
SDG-dagsordenen som et profilerende element i
virksomhedernes positionering internt såvel som eksternt.

8,9 mio. kr.

UNDP Nordic Representation
Office og Deloitte

2017

Genanvendelse af
plastaffald

I projektet vil det samfundsmæssige potentiale i
Danmark for genanvendelse af plast blive synliggjort,
og virksomheder vil blive inspireret til at tænke i
genanvendelse gennem etableringen af et plastakademi,
CIRKLA, hvorigennem der tilbydes kurser i cirkulær
økonomi.

2,8 mio. kr.

Plastindustrien, Aalborg
Universitet og
Aage Vestergaard Larsen A/S

2017

AM Hub

AM-Hub skal styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne
gennem øget anvendelse af 3D-printteknologien. Fokus er
på hvordan nye teknologier påvirker forretningsmodellen
og er en kilde til innovation, bæredygtig produktion og
værdiskabelse.

46,0 mio. kr.

AM-Hub Danmark

2017

Praktik i Tyskland

Gennem afholdelse af praktikophold i Tyskland for
danske studerende er projektets formål at fremme
Danmarks interesse for det tyske sprog samt sikre et
kompetenceløft ift. danske unges tyskkundskaber både
fagligt og sprogligt. På denne måde vil projektet sikre
en konkurrencemæssig fordel for dansk erhvervsliv, som
arbejder med det tyske marked.

0,9 mio. kr.

Dansk-Tysk Handelskammer
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2017

Nordic Health Lab

Etablere et førende living lab for innovative sundhedsløsninger, som skal udvikle, teste og demonstrere
konkrete kommercielle løsninger med globalt
vækstpotentiale i et ”live” setting i regi af Nyt Hospital
Nordsjælland.

8,9 mio. kr.

Nordic Health Lab

2017

Sustainable Build

Støtte til videreudvikling af tidligere støttede
innovationsmodel Sustainable Build med særlig udvikling
af ny fokus på eksportaktiviteter.

2,8 mio. kr.

Dansk Arkitektur Center og
Leaderlab

2017

Skolernes
Innovationsdag

Formålet med projektet er at fortsætte og udvikle
Skolernes Innovationsdag, som skal inspirere elever og
lærere til at tænke mere innovativt.

2,1 mio. kr.

Experimentarium

2017

Smart Home

Projektet skal udvikle og afprøve et strategi- og
innovationsforløb, der skal bistå virksomheder inden
for Smart Home-industrien med at udvikle nye digitale
forretningsmodeller.

5,2 mio. kr.

Aarhus Universitet
og Alexandra Instituttet

2017

SMV-bestyrelsen som
digital katalysator

Udvikle et online læringsforløb samt en række værktøjer,
der kan løfte kompetenceniveauet hos SMV-bestyrelser,
herunder deres strategiske forståelse og arbejde med
digitale forretningsmodeller.

6,7 mio. kr.

Aarhus Universitet, Danmarks
Tekniske Universitet og
Væksthus Midtjylland

2017

E-eksport via online
markedspladser

Projektet har til formål at styrke danske B2B
virksomheders kompetencer og forståelse af, om
og hvor de kan afsætte deres produkter/services via
online markedspladser. I projektet udvikles en række
konkrete værktøjer og metoder til at understøtte
danske virksomheder med at sælge via udvalgte online
markedspladser.

8,8 mio. kr.

Copenhagen Business School
og DI Handel

2017

Digitale forretningsmodeller til fremtiden

Projektet skal gennem en række læringsaktiviteter og
en samling lettilgængelige metoder og værktøjer hjælpe
danske fremstillingsvirksomheder, særligt indenfor
B2B segmentet med at arbejde strategisk indenfor samt
udvikle nye digitale forretningsmodeller.

4,0 mio. kr.

Teknologisk Institut, BTech
Aarhus Universitet og
Aarhus Maskinmesterskole
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2017

DigiB2B

Støtte til udvikling og test af et generisk værktøj, der kan
understøtte danske SMVer i deres anvendelse af digitale
forretningsmodeller, herunder vise hvordan SMVer kan
skabe, levere og indfange værdi gennem udvikling af nye
digitale forretningsmodeller.

2,7 mio. kr.

Syddansk Universitet, Aarhus
Universitet, Delendorff
Advisory, Force Technology,
Tænketanken DEA og Lifestyle
& Design Cluster

2017

Digital Business
Transformation

Projektet skal styrke digitaliseringen i danske SMV’er ved
at eksperter tilbyder virksomheder hjælp til praktiske
forløb i førende test- og demonstrationsfaciliteter i
Danmark.

6,5 mio. kr.

CLEAN, Danmarks Tekniske
Universitet, Teknologisk
Institut og Alexandra
Instituttet

2018

Medarbejderen - virksomhedens aktive
beskytter

Projektet omhandler udviklingen af en digital læringsplatform med fokus på at ruste medarbejdere mod
såkaldte social-engineering angreb. Der udvikles en
app, der kan modulariseres med flere cybersikkerhedsrelaterede funktioner på sigt.

2 mio. kr.

CERTA Intelligence & Security

2018

Vidensløft, Automation
og Robot

Støtte til udvikling af en række skræddersyede
udviklingsforløb der skal sikre et kompetence- og
vidensløft samt nye redskaber for danske virksomheder
inden for automation og robotteknologi.

3,1 mio. kr.

Syddansk Erhvervsskole (SDE),
Nationalt Videnscenter for
Automation og Robotteknologi

2018

Ultra:bit 1.0 - Børn,
Kreativitet og
Teknologi

Projektet har til formål at styrke børns digitale
kompetencer og teknologiforståelse ved en indføre en
digital indsats i grundskolen, hvor alle elever i 4. klasse
tildeles en microcomputer – micro:bit. Der udvikles
sideløbende undervisningsmateriale og iværksættes en
indsats til opbygning af lærerkompetencer. Initiativet
understøttes af DR’s programflade, herunder DR Ultras
børneprogrammer, ligesom at indsatsen kobles med
udvalgte eksisterende indsatser.

14,5 mio. kr.

DR- Danmarks Radio og CFU

2018

Yngre Talenter

Projektet har til formål at øge kompetencerne hos de
fagligt stærke elever i 6. og 7. klasse og derved sikre, at de
udvikler og udfolder deres potentiale, og dermed undgår,
at denne gruppe bliver skoletrætte og demotiverede.

1,6 mio. kr.

Akademiet for Talentfulde
Unge Øst
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2018

Piratskibet Coding
Pirates for alle

Projektets formål er at udvikle en online platform, hvor
en gruppe af online frivillige og mentorer lærer børn og
unge at programmere og kode.

2,7 mio. kr.

Foreningen Coding Pirates
Denmark

2018

World Robot Olympiad
FIT 2019

Afholdelse af en international turnering, hvor Danmark
er værtsland. Turneringen skal ses som et nyt led i World
Robot Olympiad konkurrencen, som Fonden tidligere har
støttet, og har til hensigt at få flere børn og unge til at
interessere sig for teknik og naturvidenskab.

0,2 mio. kr.

World Robot Olympiad
Organisation Danmark

2018

Digital Hub Denmark

Digital Hub Denmark skal bidrage til at skabe et førende
digitalt vækstmiljø i Danmark gennem udvikling af et
dansk økosystem og gennem tiltrækning af talent til
Danmark.

5 mio. kr.

Digital Hub Denmark

2018

MIT-Danmark Partner
Program

Etablering af et langsigtet partnerskab mellem Danmark
og Massachusetts Institute of Technology med henblik
på at MIT studerende tager praktikophold i en dansk
virksomhed. Ligeledes vil man give danske virksomheder
muligheder for at knytte partnerskaber med det lokale
erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesmiljøet i det
østlige USA.

5 mio. kr.

DI- Dansk Industri og MIT
International Science and
Technology Initiatives (MISTI)

2018

Styrkelse af INDEX:
Award og danske virksomheders udbytte af
prisen

Støtte til to indsatser, der hhv. skal sikre udvikling og
rebranding af INDEX Awards samt tilknytning af et
virksomhedsprogram, der i højere grad inddrager dansk
erhvervsliv til INDEX prisen.

16 mio. kr.

INDEX: Design to Improve Life

2018

UrbanTech Accelerator
Program

UrbanTech acceleratorprogram vil hjælpe internationale
og nationale virksomheder inden for UrbanTech med
at skalere deres virksomheder samt bygge bro til andre
erhvervspartnere og SMVer.

5,5 mio. kr.

Rainmaking Innovation ApS

2018

Beijing Design Week

Sponsorat til afholdelse af åbningssymposium om
bæredygtighed og liveability ifm Beijing Design Week.

0,5 mio. kr.

Københavns Kommune
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2018

Piratskibet Coding
Pirates for alle

Projektets formål er at udvikle en online platform, hvor
en gruppe af online frivillige og mentorer lærer børn og
unge at programmere og kode.

2,7 mio. kr.

Foreningen Coding Pirates
Denmark

2018

MedTech Bridge

Projektets formål er at opgradere danske medtechvirksomheders styrkepositioner og vækstambitioner på
det amerikanske marked ved at give dem adgang til en af
verdens førende sundhedsteknologiklynger. Via etablering
af et MedTechBridge hub i Minneapolis vil projektet
opbygge et netværk af partnere samt gennemføre
virksomhedsforløb og produkttests i USA for grupper af
virksomheder med sammenfaldende interesser/produkter.

8,5 mio. kr.

DTU Business Healthcare og
Medicoindustrien

2018

Globale Fintech
Alliancer for Vækst

Global Fintech Alliancer skal gennem opbygning af
internationale relationer styrke det danske Fintechøkosystem, så København bliver en af de førende globale
fintech centre til gavn for mange andre sektorer i dansk
erhvervsliv.

11,5 mio. kr.

Copenhagen FinTech

2018

DeepTech Alliance

Formålet med projektet er at udvikle en samarbejdsmodel
for en DeepTech Alliance, der forbinder universitetsnære
inkubatorer, deep tech startups og innovative
industrivirksomheder internationalt.

4,1 mio. kr.

DTU Science Park

2018

Udvikling af globale
innovationsalliancer
med leverandører

3 mio. kr.

Aarhus Universitet og
Aalborg Universitet

Projektet vil gennem afholdelse af en række
skræddersyede virksomhedsforløb adressere det
potentiale, der ligger for danske virksomheder i at
udvikle et mere strategisk samarbejde med deres
internationale leverandører. På baggrund heraf udvikles
en procesmodel, som vil blive formidlet til en bredere
skare af virksomheder.
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2018

U S E Water

Projektets formål er at udvikle en eksportmodel, der med
udgangspunkt i konkrete markedsbehov vil understøtte
danske vandteknologi virksomheder i deres eksport til
Kina. Gennem bl.a. workshops, seminarer og kundebesøg
i Kina understøttes danske SMVer i at få tilpasset deres
produkter og markedsføring til det kinesiske marked.

7,1 mio. Kr.

Eksportforeningen, Vandcenter
Syd og Eksportrådet

2018

Innovation Lab Asia

Projektets formål er at styrke samarbejdet med
innovationsmiljøer i syv asiatiske lande mhp. at tiltrække
asiatiske investorer til danske startups. Projektet
gennemføres i to faser – en kortlægning, som skal
afdække videnscentre, teknologiske hubs, rammevilkår og
investeringslandskaber og et konkret samarbejde mellem
et innovationsmiljø i Danmark og et af de syv asiatiske
hubs.

4 mio. kr.

Asia House, TechBBQ,
Innovation Center Denmark
Bangalore og CBS.

2018

Onboard Danish Design

Formålet med projektet er at styrke danske design og
interiørvirksomheders eksport til krydstogtindustrien.
Med afsæt i det tyske marked understøttes danske
virksomheder med at få indsigt i eksportmulighederne,
herunder designmæssige og funktionelle krav, markedet
repræsenterer.

4,5 mio. kr.

Eksportforeningen

2018

Innovation via
udenlandske
ejerskabsrelationer

Projektet vil undersøge, hvordan danske SMVer
via investeringer i udlandet kan få adgang til
globale innovations- og vidensmiljøer eller
iværksætterkulturer. Forskningsresultaterne formidles
ved workshops for virksomheder samt institutioner og
brancheorganisationer mhp. at styrke deres rådgivning.

2,1 mio. kr.

Copenhagen Economics og
Aarhus Universitet

2018

Access Cities - Global
Alliance for Sustainable
Urban Development

9 mio. kr.

State of Green

Formålet er at etablere et eksportforløb, Access Cities,
som gennem en lokal forankret tilgang skal skabe
brohoved til konkrete problemejere og dermed fremme
danske virksomheders eksportmuligheder inden for
bæredygtig byudvikling. Modellen afprøves i fire udvalgte
byer: Singapore, München, Shanghai og New York.
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2018

Bestyrelsesarbejde
og Global
Konkurrenceevne

2018

Biogas Go Global

2018

Servitize.DK

2018

Economic Impact of
Blockchain

2018

SpionageTesten 2.0

2018

House of Green V. 2.0

2018

Uddannelsesbro til
metalindustrien

2018

CBS Case Competition
2019

Projektet har til formål at styrke dansk
erhvervslivs konkurrenceevne ved at styrke danske
bestyrelsesuddannelsers adgang til internationalt
samarbejde.

2,6 mio. kr.

Bestyrelsesforeningen

Projektet har til formål at udvikle en eksportmodel,
der gennem et tværfagligt samarbejde mellem viden,
myndighed og virksomheder, skal hjælpe danske
biogasvirksomheder ind på det nordamerikanske marked.
Gennem workshops, seminarer og delegationsbesøg
understøttes danske virksomheder i at skræddersy deres
produkter og forretningsmodeller til det amerikanske
marked.

7,3 mio. kr.

Agro Business Park-INBIOM,
Energistyrelsen og
Eksportrådet

29,1

FORCE Technology

Projektet handler om at belyse de økonomiske potentialer
i dansk erhvervsliv ved en øget anvendelse af blockchain.

13,3 mio. kr.

IT Universitetet

Videreførelse af en opdateret version af et tidligere
bevilliget projekt ’SpionageTesten’, baseret på et
opdateret trusselsbillede.

0,2 mio. kr.

CERTA Intelligence &
Security A/S

Projektet omhandler en revitalisering af House of Greens
fysiske rammer og en opdatering af formidlingsmetoden,
herunder budskaberne i udstillingen.

3,61 mio. kr.

State of Green

Projektet skal udbrede kendskabet til og øge optaget på
uddannelserne til industritekniker og værktøjsmager
gennem målrettede kampagner i hele landet.

2 mio. kr.

Industritekniker.nu

Støtte til afholdelse af CBS Case Competition 2019 med
hovedvægt på udvikling af et nyt digitalt koncept under
titlen ”Global”.

0,9 mio. kr.

Copenhagen Business School

Projektet fokuserer på at udbrede produkt-service
forretningsmodeller i danske fremstillingsvirksomheder
samt understøtte ny forskning inden for servitization.
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2018

Naturvidenskabsfestival Formålet er at få flere unge til at vælge
2019-21
naturvidenskabelige uddannelser gennem formidling af
spændende oplevelser samt viden herom. Fondens midler
går til tre aktiviteter (Testoteket, Videnskaben på besøg
og Årets Festivalarrangør) der afvikles op til og under
festivalugen i uge 39. Ca. 150.000 børn og unge engageres
i festivalen.

2 mio. kr.

Astra

2018

Maritime Stars

Gennem afholdelse et iværksætterprogram,
træningsforløb, har projektet til formål at
understøtte maritime iværksætteres vækstparathed.
Træningsforløbene afvikles i et co-create samarbejde, hvor
iværksættere arbejder sammen med en række veletableret
fyrtårnsvirksomheder fra den maritime industri.

2,6 mio. kr.

MARCOD

2018

FremstillingsGazellen
2019-2021

Fremstillingsgazellen er en pris til den
Gazellevirksomhed, som udmærker sig inden for
fremstillingsindustrien. Prisen uddeles som led i Børsens
Gazellearrangementer.

3,6 mio. kr.

Industriens Fond

2018

Fremtidens Talenter
inden for IT-Sikkerhed

Støtte til gennemførelse af hackathons og studentervirksomheds meetups relateret til cybersikkerhed i
Aalborg, Aarhus og København.

0,6 mio. kr.

Aalborg Universitet og
Happy 42.

2018

FN’s verdensmål som
konkurrenceparameter

Projektets formål er at sætte en operationalisering af
verdensmålene på agendaen som årstema i VL-netværket
og på VL-døgnet, herunder særligt mhp. at inspirere
danske virksomheder til at arbejde med verdensmålene.
I projektet udvikles en række digitale værktøjer og
erfaringerne præsenteres ved VL Døgnet i juni 2019.

2,9 mio. kr.

Dansk Selskab for
Virksomhedsledelse, McKinsey
og Global Compact Network
Denmark.

2018

Cobot Knowledge Lab

Projektet vil samle førende danske og internationale
kompetencer i et konsortium, Cobot Knowledge
Lab med det formål at understøtte Danmarks
førerposition inden for udvikling og brug af kollaborativ
robotteknologi (cobots) og dermed øge produktiviteten i
fremstillingsindustrien.

5,7 mio. kr.

Teknologisk Institut, Danish
Industrial Robotics Institute,
Aarhus Universitet, Odense
Robotics, SDU Sønderborg og
Fraunhofer.
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2018

Aarhus Case
Competition 2019

Støtte til afholdelse af Aarhus Case Competition 2019,
som har til formål at bygge bro mellem studerende og
erhvervslivet.

0,1 mio. kr.

Aarhus Universitet

2018

DK-Letland - Kreativ
Industri

Projektet omhandler afholdelsen af en konference i Riga,
Letland, primo december, der vil have fokus design samt
digitale designprocesser og -teknologier inden for metalog træbearbejdningsindustrien.

0,2 mio. kr.

Dansk Kulturinstitut

2018

ESA Business
Incubator Denmark

Projektet skal opbygge et European Space Agency Business
Incubation Center i Danmark (ESA BIC), som vil bestå
af et inkubationsmiljø for nye virksomheder, der ser
kommerciel værdi i at integrere teknologi, systemer eller
data fra rumindustrien i produkter og nye tjenester.

11,3 mio. kr.

Danmarks Tekniske
Universitet, Ministeriet for
Uddannelse og Forskning
og ESA BIC

2018

Administrative
robotter i SMVer

Projektets formål er at indsamle viden og erfaringer om
brugen af administrative robotter til at automatisere
simple, rutineprægede og administrative processer i
danske SMVer.

1,9 mio. kr.

DI – Dansk Industri

2018

Danmark på verdensscenen 2020

4 mio. kr.

VisitDenmark

2018

NORDIN – The IndoDanish SME Accelerator
Platform

Projektet har til formål at åbne det indiske marked for
danske SMVer ved at matche danske og indiske SMVer,
samt investorer med henblik på at udvikle fælles ”proof
of concepts” inden for foodtech, fintech og intelligente
byløsninger via konkrete innovationsprojekter.

6,4 mio. kr.

Asia House

2018

SDG Business Booster

Gennem udvikling og gennemførelse af et
uddannelsesprogram med tilhørende værktøjer og
metoder, er projektets formål at styrke danske SMVers
evne til at udnytte de muligheder, som ligger i agendaen
for FN’s verdensmål, særligt ift. eksport- og vækst.

6,7 mio. kr.

Erhvervshus Hovedstaden,
Deloitte, RUC- Roskilde
Universitet, Advice og
CONNECT Denmark

Projektet har til formål at sikre aktiviteter under OL i
Tokyo 2020, der kan åbne det japanske marked for danske
SMV’er og sikre en branding af danske løsninger.
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2018

Verdensmål i
værdikæden

Med afsæt i verdensmålene vil projektet koble industri
og restauratører sammen mhp. at løfte niveauet for
den bæredygtige restaurant og dermed også for den
bæredygtige leverandør. Projektet skal identificere, teste
og markedsmodne nye løsninger, som kan udbredes
på tværs af brancher og øge vækstpotentialet i de
virksomheder, som udvikler løsningerne.

4,7 mio. kr.

Global Compact Network
Denmark, REGA/Danmarks
Restauranter og Cafeer

2018

Ultra:bit 2.0 - Børn,
kreativitet og
teknologi

Projektet har til formål at udvide ultra:bit universet via 9
nye aktiviteter, herunder en udvidelse af programindhold
på DR Ultra, uddeling af Micro:bit klassesæt til
mellemtrinet (4.-6. klasse), afholdelse af nye konkurrencer
samt udvikling af supplerende undervisningsmateriale. I
alt forventes 100.000 børn og 3000 lærere at blive berørt
af projektet.

12,6 mio. kr.

DR – Danmarks Radio og CFU

2018

Cybersecure IoT in
Danish Industry

Projektet har til formål gennem en række dybdegående
projektforløb i en række udvalgte virksomheder at
tilvejebringe viden og konkrete værktøjer, der kan
medvirke til at skabe større bevidsthed om IoT-sikkerhed
i dansk erhvervsliv og opkvalificere danske virksomheder
til strategisk og kommerciel udnyttelse af IoT-sikkerhed.

12,5 mio. kr.

Alexandra Instituttet, DTU,
FORCE Technology og ITU

2018

Fremme af åbenhedskultur blandt SMVer

Projektet skal bidrage til at skabe mere dialog og åbenhed
om sikkerhedshændelser i danske virksomheder på
baggrund af udarbejdelse og udbredelse af en række
branchespecifikke virksomhedscases.

0,9 mio. kr.

Erhvervsstyrelsen

2018

Uddannelsesprojekt
for SMVer

Projektet har til formål at øge virksomhedernes
modstandsdygtighed over for cyberhændelser. Projektet,
der vil udvikle og afholde en række fysiske kursusforløb
samt opbygge en e-læringsportal, vil gennem en
praksisnær og anvendelsesorienteret tilgang til
arbejdet med cybersikkerhed bidrage til at øge viden og
kompetencer i SMV-segmentet.

11,7 mio. kr.

IT-Universitetet i København
og Langkjaer Cyber Defence
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Klaus Sletting, Kristian Brasen, Kyle Glenn, Martin Brosy, Nature Energy, Pexels, Plastindustrien, Qvartz, Rasmus Degnbol, Rasmus Hjortshøj, Teknologisk Institut, ThinkStock Photos, Ulrik Jantzen, Unsplash, Valdemar Satoshi Rojle Christensen.
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