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– et tilbud til små og mellemstore 
virksomheder, der ønsker at forny sig
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Kai Ormstrup Jensen  72 19 42 27
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Web-aDReSSe
Læs mere om innovationsagenterne på www.innovationsagent.com



InnovationDanmark

Få et innovationstjek
nu kan din virksomhed få et gratis innovationstjek af en ”innovationsagent”. 

Innovationsagenten er en erfaren rådgiver, der er vant til at arbejde med 

udvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder. 

Hvad kan min virksomhed bruge en innovationsagent til?

Innovationsagenten kan
 Identificere konkrete udviklings- og innovationsmuligheder i virksomheden  

– fx nye teknologier eller udvikling af nye produkter, arbejdsprocesser 

eller forretningsstrategier

 Foreslå konkrete løsninger, der kan skabe udvikling i virksomheden

 Fungere som sparringspartner i de indledende faser af et udviklingsprojekt 

i virksomheden

Innovationsagenten har 
Stor erfaring med teknologisk og forretningsmæssig udvikling

 Overblik over danske eksperter og forskere, der kan tilføre viden til  

virksomheden

 Overblik over muligheder for at få offentlig støtte til  

innovationsprojekter

Hvem kan benytte Innovationsagenterne?

Små og mellemstore virksomheder med op til  

250 ansatte, der ønsker at forny sig og har behov  

for sparring.

−

−
−

−
−

−

Hvem står bag innovationsagenterne?

De Regionale innovationsagenter er et treårigt pilotprojekt, som finansieres  

af Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet. Projektet  

gennemføres i samarbejde med regionale myndigheder i Region Midtjylland, 

Region Syddanmark og Region Sjælland. 

De Regionale innovationsagenter er forankret hos GTS-institutterne 

Teknologisk Institut, FORcE Technology og DELTA. Innovationsagenterne 

arbejder tæt sammen med de regionale udbydere af erhvervsservice (regionale 

væksthuse, erhvervskontorer mv.) og de regionale videninstitutioner og 

uddannelsesinstitutioner.

Formålet med de Regionale innovationsagenter er:

At styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder 

 At skabe kontakt mellem vidensystemet og virksomheder, der ønsker at 

forny sig, men som traditionelt ikke bruger videninstitutioner.

 At etablere én samlet regional indgang for små og mellemstore virksomheder 

til vidensystemet.

Innovationsagenterne er uvildige rådgivere, der kan henvise virksomhederne til 

alle relevante typer af videninstitutioner, herunder universiteter, GTS-institutter, 

regionale teknologi- og kompetencecentre og regionale uddannelsesinstitutioner.

De Regionale innovationsagenter er et initiativ i handlingsplanen” 

InnovationDanmark 2007-2010” fra Rådet for Teknologi og Innovation, der 

lægger sporene for de kommende års indsats for at styrke innovationen i dansk 

erhvervsliv. 

−
−

−
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