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”Brobygning” mellem institutioner / 
forskning og erhverv
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Teknologisk PartnerskabTeknologisk Partnerskab

Identificerer teknologiske områder 
med særligt potentiale for vækst i 
dansk erhvervsliv

Et sådanne område er ”Recirkula-
tionsteknologi i akvakulturanlæg”
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Et vEt væækstgruppeforlkstgruppeforløøbb

består af en møderække - faseopdelt.

Fase I: Afgrænsning og definition af opgaven – krav til 
indhold og udbytte

Fase II: Tilførelse af viden og debat omkring det valgte 
område – hvis muligt, parallel gennemførelse af 
forsøg/analyser

Fase III: Tilførelse af viden omkring det valgte område –
hvis muligt, parallel gennemførelse af forsøg/analyser
Fase IV: De videre muligheder – projekter/finansiering
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UdbyttetUdbyttet

Tilførelse af viden omkring det valgte tema for 
afdækning af egne fremtidige teknologimuligheder

Praktiske værktøjer til forbedring af den daglige drift i 
form af udveksling af erfaringer / hvad siger 
eksperterne?

Mulighed for deltagelse i efterfølgende projekter – med 
direkte potentiale for vækst af egen virksomhed
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Eksempler pEksempler påå andre vandre væækstgrupperkstgrupper

Udnyttelse af brintteknologi i danske erhvervsvirksomheder

Samlet indsats for underleverandører til rumfartsindustrien

Vækst gennem Internationalisering i mikro virksomheder

Vandbehandling – et samarbejde med DHI
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DeltagereDeltagere
DER ER INGEN RESTRIKTIONER

BEST PRACTISE ER MÅLET

• Universiteter

• Institutter

• Øvrige institutioner

• Virksomheder 

• Udenlandske kontakter                 

• ”Primært” og 
”afledet” erhverv 
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Eksempel:
I gang med recirkulationsteknologi

Afdækning af de teknologiske udfordringer 
- Hvad skal fjernes hvis vi recirkulerer vandet?

- Hvilke systemer skal man vælge / fordel og ulemper?
- Hvilke processer er vigtige at have styr på, biologiske filtre?

Andre?
Idéer og ønsker rettes til Jesper Heldbo, AquaCircle

Vækstgruppe temaer
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Med andre ord,
Teknologisk Partnerskab tilbyder i 2007 at facilitere en 

vækstgruppe for samling og udveksling af viden mellem 
institutioner og universiteter og akvakulturerhvervet.

Krav:
Min. 6-8 virksomheder som ønsker at arbejde med et specifikt 

område indenfor recirkulationsteknologi.
Deltagelse i 3-4 vækstgruppemøder

Tilbud


