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Julegave til virksomheden 

 

I en travl hverdag kan en ekstra byrde, som julegaveindkøb, godt hæve stress-niveauet. 

 

I en travl hverdag kan det også være svært, at prioritere tid til virksomhedsudvikling og kom-

me i gang med nogle af de ting, som man egentlig godt ved skal gøres. 

 

Når det gælder julegaveindkøb til familie, venner og ansatte kan vi ikke tilbyde praktisk hjælp,  

- men en julegave til dig og din virksomhed kan vi alligevel byde på! 

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) har 

nemlig igangsat et program med tilbud til små og mellemstore virksomheder, der ønsker for-

andring. 

 

AquaCircle har derfor fornøjelsen at tilbyde dig og din virksomhed et – gratis - såkaldt ’Inno-

vationstjek’. I praksis vil du få besøg af ’Innovationsagenter’, som er uvildige rådgivere fra 

Teknologisk Institut og DHI·Vand·Miljø·Sundhed. I samråd med dig kan innovationsagenten: 

 

 Identificere konkrete udviklings- og innovationsmuligheder i virksomheden 

- F.eks. nye teknologier, styringsmuligheder, arbejdsprocesser eller forretningsstra-

tegier 

 Foreslå konkrete løsninger, der kan skabe udvikling i din virksomhed (en handlingsplan) 

- Herunder styrke innovationskompetence i din virksomhed, så I bliver bedre til at 

opfange ideer, både internt i virksomheden og udefra, og dermed bedre rustet til 

at håndtere fremtidens udfordringer 

 Fungere som sparringspartner i de indledende faser af et udviklingsprojekt i din virk-

somhed (eller måske flere virksomheder sammen) 

 Give dig et overblik over muligheder for at opnå støtte til dine innovationsprojekter 

 

Julemanden kræver jo dokumentation for, at du har været artig og opført dig nogenlunde i 

året løb – for at få del i julegaven fra AquaCircle er der også nogle forudsætninger der skal 

være opfyldt: 

 

 Virksomheden skal være beliggende i region Midtjylland 

 Virksomheden skal være en såkaldt SMV (små og medium størrelse virksomhed) – dvs. 

under 250 ansatte 

 Virksomheden må ikke, indenfor de seneste 2 år, have modtaget EU-støtte til lignende 

initiativer. 

 

Hvis du har fået lyst til Julegaven kan du tage kontakt med nedenstående personer for at få 

den leveret. Du skal give besked inden den 15. december. 

 

Teknologisk Institut:   DHI·Vand·Miljø·Sundhed 

Henrik Tarp  72 20 14 30  Karl Iver Dahl-Madsen 45 16 91 35 

Henrik Schou Pedersen 72 20 14 43 

Henrik Larson 72 20 14 60 

 

Bedste julehilsner fra 

 

Jesper Heldbo 

AquaCircles sekretariat 


