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Indledning 
Danish Tech Challenge var blandt de projekter, som 
modtog bevillinger i kølvandet på Industriens 
Fonds temaindkaldelse om flere vækstiværksæt-
tere. Anledningen var et ønske om at skabe et pro-
gram målrettet industrien og målrettet hardware-
startups. Danish Tech Challenge er et partnerskab 
mellem DTU Science Park og Industriens Fond. DTU 
Science Park har været hovedansvarlig for projekt-
udvikling og -udførelse. Ved afslutningen af hvert 
forløb har Industriens Fond uddelt Industriens 
Fonds Iværksætterpris til en af de 20 virksomheder, 
der har været gennem acceleratorprogrammet.  
 
DTU Science Park har budt ind med kompetencer 
inden for forretningsudvikling og produktudvikling 
samt overordnet udvikling og eksekvering af pro-
jektet. Dertil har DTU Science Park budt ind med 
viden og kompetencer om udvikling og markeds-
føring af højteknologiske virksomheder og adgang 
til netværk, herunder mentorprogram samt de 
partnerskaber, der er indgået med revisorer, advo-
kater, IP-agenter osv. Ligeledes er der dannet bånd 
til resten af Forskerparken.  

Aktiviteter og Leverancer 
Hvert år har DTU Science Park tilbudt de 20 virk-
somheder: 
 

• Kontorer i Futurebox hos DTU Science Park 
på DTU Campus i Lyngby 

• Et fagligt program, der gennemgår 12 af de 
væsentligste aspekter inden for forret-
nings- og produktudvikling skræddersyet 
til hardwarestartups, herunder ugentlige 
1:1 møder med eksperter på hver af de re-
spektive 12 områder. 

• Adgang til revisorer, advokater, IP-agenter, 
softwareeksperter og eksterne tech-speci-
alister. 

• Et mentorteam bestående af tre-fire men-
torer, sammensat specifikt til at hjælpe 
virksomhederne med at løse netop de ud-
fordringer, som de står med. Mentorforlø-
bet er udviklet i samarbejde med MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). 
 

• Ugentlige oplæg og workshops. 
• Adgang til et stort netværk på og uden for 

DTU. 
 

Der er årligt afholdt fem events: 
 
Kick-off, Introdag og Onboarding Week for de del-
tagende virksomheder, Åbent hus og Awardshow. 
 
Kick-off foregår altid umiddelbart inden sommer-
ferien, og her er det første gang, deltagerne møder 
hinanden. Til Kick-off deltager alle partnere tilknyt-
tet Danish Tech Challenge også, og første samar-
bejder sættes i gang. Her pitcher alle virksomhe-
derne. 
 
Introdag og den efterfølgende introuge afholdes i 
august, hvor programmet starter op. Formålet er at 
give deltagerne et dybere kendskab til hinanden, 
samt give dem relevante værktøjer, som de skal 
bruge i resten af forløbet.  
 
Onboarding Week er en introuge, hvor de 20 star-
tups: 
 

• Introduceres for alle 12 discipliner og ek-
sperterne, der leverer dem. 

• Modtager 1:1 sessioner for at afdække 
specifikke supportbehov for hver af de 20 
startups på alle 12 discipliner. 

• Møder og forbinder med tidligere Danish 
Tech Challenge-deltagere til inspiration 
om programmet og iværksætteri. 

• Connecter og netværker med partnere, 
Danish Tech Challenge teamet og de andre 
startups i Danish Tech Challenge. 

 
Hvert efterår afholdes Åbent hus. Åbent hus har 
foregået i et fyldt auditorium – med folk fra indu-
strien, der alle kommer for at høre deltagerne pit-
che og blive klogere på Danish Tech Challenge. Ef-
terfølgende har alle startups mulighed for at vise 
deres produkter frem ved hver deres stand, og de 
deltagende gæster har mulighed for at blive klo-
gere på hver startup. Hvert år har deltagerne rap-
porteret, at arrangementet har været særdeles gi-
vende for dem. I 2019 blev Åbent hus afholdt som 
en del af High Tech Summit for større eksponering 
af Danish Tech Challenge over for DTU, relevante 
virksomheder, investorer og øvrige interessenter. I 
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2020 blev Åbent hus afholdt online, sendt direkte 
fra Søhuset med; 
 

• Interviews af kernepersoner fra Danish 
Tech Challenge Teamet. 

• Video pitches fra alle startups. 
• Efterfølgende mulighed for investorer og 

øvrige interessenter at gå i ét eller flere af 
de 20 break-out-rooms, hvor de kunne 
høre mere om og engagere sig i deres fa-
vorit startup(s). 
 

Som afslutning på forløbet afholdes hvert år et 
Awardshow, hvor Industriens Fonds Iværksætter-
pris uddeles. Ca. 250 gæster deltager – alle særligt 
inviterede, og H.K.H. Kronprinsen overrækker pri-
sen. Seks finalister pitcher, og til sidst bliver vinde-
ren udråbt. Der er altid meget medieomtale af ar-
rangementet, og det er også til dette arrangement, 
at mange af virksomhederne møder relevante inve-
storer. Grundet Covid-19 blev Awardshowet i 2020 
til en online kampagne på et særskilt website, 
dtc2020.dk, samt gennem opslag på LinkedIn og 
Facebook med: 
 

• Video, der opsummerer hele sæsonen med 
interviews med bl.a. Thomas Hofman-
Bang, CEO for Industriens Fond, Sten Sche-
ibye, bestyrelsesformand for Industriens 
Fond og Steen Donner, CEO for DTU Sci-
ence Park. 

• Professionelt producerede pitch-videoer af 
de seks finalister. 

• Professionelt producerede interview-vide-
oer af de seks finalister med tech-forbillede 
Christiane Vejlø, kendt fra radioprogram-
met og podcasten Elektronista. 

• Annonceringsvideo fra Amalienborg hvor 
H.K.H. Kronprins Frederik holdt en tale og 
annoncerede vinderen af Danish Tech Cha-
llenge 2020. 

Forankring og Formidling 
Danish Tech Challenge har modtaget en ny bevil-
ling fra Industriens Fond og fortsætter indtil 2023. 
DTU Science Park udarbejder hvert år en analyse af 
både indeværende år og tidligere års deltagere. 
Her indsamler projektet blandt andet data om 

omsætning, kapitaltilførsel, vækst i medarbejdere 
og overlevelsesrate. Rapporten for 2019-forløbet 
findes online [her]. 

Effekt 
DTC har kørt i 7 sæsoner fra 2014-2020. Program-
met har skabt nogle fantastiske resultater og er 
samtidig blevet et kvalitetsstempel for hardware-
virksomheder i Danmark. Flere virksomheder næv-
ner, at det er lettere at skaffe kapital og talent, når 
man har et ’DTC-stempel’. Danish Tech Challenges 
20 virksomheder beskriver, at de får de rette værk-
tøjer og ikke mindst adgang til et unikt netværk 
blandt både andre deltagere samt det netværk, der 
ligger omkring Danish Tech Challenge.  
 
Over de seneste fire år har deltagerne modtaget 
mere end 300 millioner i ekstern kapital, ligesom 
deres omsætning stiger år for år. Overlevelsesraten 
er høj, og deltagerne har lettere ved at tiltrække de 
rette kompetencer for at kunne styrke deres star-
tup. På samfundsniveau er målet at skabe grobund 
for nye, større industrivirksomheder, der kan bibe-
holde Danmark som en stærk industrination. For 
denne projektperiode (2018-2020), er disse resul-
tater bl.a. opnået: 
 
2018: 
Investeringer modtaget: 32.928.000 mio. kr. 
Antal jobs skabt: 69 
 
2019: 
Investeringer modtaget: 18.760.000 mio. kr. 
Antal jobs skabt: 69 
 
2020: 
Investeringer modtaget: 41.823.000 mio. kr. 
Antal jobs skabt: 82. 
 

 

link:%20https://dtusciencepark.dk/wp-content/uploads/2020/09/DTC-rapport2020_Final_2.0.pdf
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