
SYDDANSKE VIRKSOMHEDER RÅBER PÅ DIGITALE 
LØSNINGER, DER KAN HJÆLPE DEM VIDERE

Det syddanske EU-projekt Digital Omstilling søger tech-virksomheder, der kan hjælpe andre danske virksomheder 
videre på deres digitale rejse. Tech-virksomhederne kan modtage op mod 200.000 kroner til videreudvikling af 
deres egen platform, produkt eller løsning ved at indgå i et innovationssamarbejde.

Har du ideen til et digitalt produkt eller en digital løsning, men mangler testvirksomheder til at prøve det af på – eller måske 
endda udvikle i samarbejde med? Så er Digital Omstilling med innovationssamarbejder vejen frem.

Digital Omstilling er et stort innovationsprojekt for både tech-virksomheder i Region Syddanmark, samt virksomheder i samme 
region, der står på kanten af digitalisering. Der er samlet op til 900.000 kroner at hente for små- og mellemstore virksom-
heder, som i grupper af tre virksomheder arbejder sammen med en viden-institution. Hver part kan få op mod 200.000 kroner i 
støtte til investering i deres samarbejdsprojekter.

Programmet er støttet af EU og Syddansk vækstforum og åbner mulighed for, at små og mellemstore virksomheder kan søge 
støtte til alt fra smarte digitaliserede produkter, 3D-printing, avanceret robotteknik eller ”big-data-analyse” for blot at nævne nogle 
få af i alt ni digitale indsatsområder, som programmet yder støtte til. En række virksomheder har allerede meldt sig under fanerne, 
men projektet søger stadig efter interesserede virksomheder fra specielt den del af virksomhederne der ligger inde med ideen og 
viljen til at udvikle de nye digitale produkter/ løsninger og gerne vil samarbejde med andre SMV’er om dette.

Det er designklyngen D2i – Design to innovate, der i samarbejde med 8 andre erhvervsfremmeaktører i Region Syddanmark, 
herunder Væksthus Syd og en række viden-institutioner som for eksempel Designskolen Kolding, står bag projektet, der går 
under navnet Digital Omstilling - Innovationssamarbejder.

Hvordan fungerer det?
Typisk består samarbejdet af en udviklingsvirksomhed og én eller flere testvirksomheder. Derudover indgår en viden-institu-
tionen med den nyeste forskning og ekspertise til udviklingsarbejdet. Hvert projektsamarbejde kan få op til 900.000 kroner. 
Tre små- eller mellemstore virksomheder og en viden-institution skal dele det samlede beløb. Sidstnævnte er sikret 300.000 
per projekt. De viden-institutioner, som hvert innovationssamarbejde kan vælge mellem at samarbejde med er: Teknologisk 
Institut, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Lillebælt.

Hvad kan virksomheden søge støtte til?
Der er i alt 9 indsatsområder, som virksomhederne kan søge støtte til. Så mulighederne virksomhederne kan søge støtte er 
mange. Det kan for eksempel være til udviklingen af en ny robotløsning, en ny serviceplatform som gennem Big Data skaber 
en helt ny digital service eller et nyt koncept inden for Cyber-sikkerhed.

Hvad kan virksomheden søge støtte til?

Der er i alt 9 indsatsområder, som de samarbejdende virksomheder kan søge støtte til.
De 9 definerede indsatsområder er:
• Augmented Reality
• Avancerede robotter
• Additiv fremstilling (3D-printing)
• Big Data Analyse
• Cloud
• Cybersikkerhed
• Horisontal og vertikal integration
• Internet of Things
• Simulering
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