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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 

start-ups. Danish Tech Challenge er et partnerskab 

mellem DTU Science Park og Industriens Fond. DTU 

Science Park har været hovedansvarlig for projekt-

udvikling og udførelse. I afslutningen af hvert for-

løb 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 gennemførelse af 

projektet. Dertil har DTU Science Park budt ind 

med viden og kompetencer om udvikling og mar-

kedsføring af højteknologiske virksomheder og ad-

gang til netværk, herunder mentorprogram samt 

de partnerskaber, der er indgået med revisorer, ad-

vokater, 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 DTU Science Park på DTU Campus 

 Et fagligt program, der gennemgår alle væ-

sentlige aspekter af forretnings- og produkt-

udvikling, herunder ugentlige 1:1 møder med 

en intern forretnings- og produktudvikler. 

 Adgang til revisorer, advokater, IP-agenter, 

software, eksterne tech-specialister, der hver 

leverer services for minimum 100.000 DKK 

 Et mentorteam bestående af 3-4 mentorer, 

sammensat specifikt til at hjælpe virksomhe-

den med at løse netop de udfordringer, som 

de står med.  

 Ugentlige oplæg og workshops 

 Adgang til et stort netværk på og uden for 

DTU. 

 

Der er årligt afholdt fire events: Kick-off, Introdag 

for de deltagende virksomheder, åbent hus og 

awardshow.  

Kick-off ligger altid umiddelbart inden sommerfe-

rien, og det er første gang deltagerne møder hin-

anden. Til Kick-off deltager alle partnere på DTC 

også, og første samarbejder sættes i gang. Her pit-

cher alle virksomhederne i 1 min. 

Intro-dag: I august starter programmet op, og her 

arrangerer DTU Science Park en intro-dag, efter-

fulgt af en introuge. Formålet er at give delta-

gerne dybere kendskab til hinanden, samt give 

dem relevante værktøjer, som de skal bruge i re-

sten af forløbet.  

Hvert efterår afholdes et åbent hus. Her har der 

været et fyldt auditorium, med mennesker fra in-

dustrien, der alle kommer for at høre deltagerne 

pitche og blive klogere på Danish Tech Challenge. 

Efterfølgende er der sat en form for messe-opsæt-

ning, hvor alle virksomheder viser deres produkter 

frem, og de deltagende gæster har mulighed for 

at blive klogere på hver virksomhed. Hvert år har 

deltagerne rapporteret, at de har fået rigtig meget 

ud af arrangementet. 

Som afslutning på forløbet afholdes hvert år et 

awardshow, hvor Industriens Fonds iværksætter-

pris uddeles. Ca. 250 gæster deltager – alle invite-

rede, og Kronprinsen overrækker prisen. Seks fi-

nalister pitcher, og til sidst bliver vinderen udråbt. 

Der er altid meget medieomtale af arrangemen-

tet, og det er også til dette arrangement, at 

mange af virksomhederne møder relevante inve-

storer. 

Effekt 

DTC har nu kørt i fire sæsoner. Programmet har 

skabt nogle fantastiske resultater og er samtidig 

blevet et kvalitetsstempel for hardware virksomhe-

der i Danmark. Flere virksomheder nævner, at det 

er lettere at skaffe kapital og talent, når man har et 

’DTC-stempel’.  
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Virksomhederne beskriver, at de får de rette værk-

tøjer og ikke mindst adgang til et unikt netværk af 

både andre DTC’ere 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. Overlevelsesra-

ten er høj, og de har lettere ved at tiltrække de 

rette mennesker.  

På samfundsniveau er målet at skabe grobund for 

nye, større industrivirksomheder, der kan bibe-

holde Danmark som en stærk industrination. 

Forankring og Formidling 

Danish Tech Challenge har modtaget en ny bevil-

ling fra Industriens Fond og fortsætter indtil 2020.  

DTU Science Park udarbejder hvert år en analyse, 

af både indeværende år og tidligere års deltagere. 

Her indsamler projektet blandt andet data på om-

sætning, kapitaltilførsel, vækst i medarbejdere og 

overlevelsesrate. Disse rapporter kan findes online. 
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