Ansøgning om regional medfinansiering til aktiviteter i forbindelse med
AAL Forum 2019 og IoT Week 2019
Aarhus Kommune, Center for Frihedsteknologi (CFT) og partnerkredsen bag CareWare (se bilag) ansøger
hermed Region Midtjylland/Vækstforum om regional medfinansiering på i alt 500.000 kr. til at sikre en
yderligere dansk deltagelse i samt effekt af de to markante internationale events med fokus Active &
Assisted Living (AAL) samt Internet of Things (IoT), der afholdes i 2019 i Aarhus. Der er tale om følgende
internationale events, som det grundet stærke midtjyske aktører og vidensmiljøer inden for disse felter, er
lykkedes at tiltrække til Danmark/Aarhus:
• IoT Week – 17. til 21. juni 2019 – se: https://iotweek.org/
• AAL Forum – 23. til 25. september 2019 – (se fra dette års AAL Forum i Bilbao https://www.aalforum.eu/
De to events indebærer, at over 2.000 af verdens førende eksperter og forskere, toneangivende
virksomheder og beslutningstagere fra både private og offentlige virksomheder fra mere end 50 lande
samles i Aarhus.
De to events bliver således et oplagt sted at show case dansk (midtjysk) know-hov, danske aktører og
vidensmiljøer, danske løsninger med tilhørende business cases. Dette som en aktivitet – et middel – der har
som overordnet mål at skabe vækst og udvikling via bl.a. en øget eksport af danske produkter og services
samt tiltrækning af investeringer, virksomheder, eksperter/forskere/studerende, kapital, mm. til Danmark.
Ansøgningen skal ses ud fra dette perspektiv. Målet er således at sikre en stærk deltagelse og synlighed for
danske virksomheder på de to internationale events  virksomhedernes løsninger, gerne suppleret med
stærke danske cases på samspil mellem virksomheder og den offentliges sektor omkring udvikling og test af
sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger samt samspil omkring implementering og gevinstrealisering.
CareWare konsortiets aktiviteter vil fokusere på danske sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i
relation til AAL og IoT. Ift. til sidstnævnte vil aktiviteterne specielt adressere det indholdsmæssige spor der
omhandler Smart Living & eHealth. De to internationale event vil primært være rettet mod de
”professionelle aktører”, men det er CareWare konsortiets ambitionen også at skabe aktiviteter, der gør de
to events interessante og nærværende for borgerne.
Efter ansøgers mening er de forslåede aktiviteter (ansøgningen) i god overensstemmelse med Region
Midtjyllands/Vækstforums vækst- og udviklingsstrategier, herunder Vækstplan 2016-2020 samt udkast til
Udviklingsstrategi 2019-2030 med indsatser som Innovation og forretningsudvikling, IKT, Digitalisering,
Internationalisering, Sundhedsinnovation mm.
Aktiviteter
Det ansøgte beløb vil indgå som medfinansiering af følgende aktiviteter:
1. Expo/Udstillingsplatform for danske virksomheder – gennemført under såvel AAL Forum 2019 og IoT
Week 2019.
EXPO konceptet kort:
Antal deltagende danske virksomheder: Der være deltagelse af minimum 100 danske
virksomheder/løsninger på EXPO-delen under hver af de to internationale events – og hvor de deltagende
virksomheder/løsninger selvsagt vil være specielt udvalgte alt efter om det er til deltagelse i AAL Forum
eller IoT Week.

Udstillingsareal/-venue: Vil omfatte DokkX (Aarhus Kommunes udstillingscenter for velfærdsteknologi på
Dokk1 – https://dokkx.dk/), udearealet om Dokk1 + arealet på havnen mellem Dokk1 og Navitas samt den
mobile udstillingsenhed DokkX på tur (bus).
Udstillingskoncept:
• Udstilling vil være åben i samlet tre måneder – op til, under og efter hver af de to events. Åbent for
såvel professionelle aktører samt borgere
• Alle dage under AAL Forum og IoT Week vil der udvidet åbningstid på DokkX mhp. at
konferencedeltagere kan lave site visit efter at det officielle konferenceprogram er slut de enkelte
dage. Der vil være mulighed for at se, høre om, prøve de udstillede løsninger. Præsentation af
løsninger vil ske ved de faste medarbejdere på DOKKX. I den udvidede åbningstid vil der alene være
adgang for konferencedeltagere.
• Der vil på 1-2 udvalgte konferencedage under AAL Forum og IoT Week være mulighed for at møde
og drøfte de udstillede løsninger med repræsentanter for virksomhederne bag løsningerne. Disse
dage vil der alene være adgang for konferencedeltagere.
• Der vil på konferencedagene være mulighed for at booke møderum mhp. 1:1 møder med de
udstillende danske virksomheder
2. Hackaton - borgerrettet
Der gennemføres under både AAL Forum og IoT Week en borgerinvolverende Hackaton – et arrangement,
hvor udviklere fra private virksomheder inkl. upcoming iværksættere mødes og samarbejder intensivt med
borgere i form af ældre personer, patienter, borgere med et handicap samt studerende om udvikling af
prototyper, konceptudvikling eller videreudvikling af eksisterende sundheds- og velfærdsteknologiske
løsninger. Begivenheden afsluttes med en kåring af en vinder.
Økonomi
Det ansøgte beløb vil indgå som medfinansiering af følgende aktiviteter:
Budget (1.000 kr.)
Expo/Udstilling
- Planlægning – herunder udvælgelse og indgåelse af aftaler med de udstillende
danske virksomheder
- Bemanding af udstilling inkl. medvirken til opstilling og nedtagelse af udstilling
- Udarbejdelse og indkøb af udstillingsmateriale til brug for de to udstillinger
- Lokaler og forplejning,
I alt
Hackaton
- Planlægning – herunder indgåelse af aftaler med de deltagende borgere +
virksomheder
- Gennemførelse af og opfølgning på hackaton
- Udarbejdelse og indkøb af materialer til brug for de to hackatons
- Lokaler og forplejning
I alt
Kommunikation og markedsføring
I alt
Finansiering
Region Midtjylland
Aarhus Kommune/CareWare Konsortiet
I alt

2019

700

250
50
1.000

500
500
1.000

Bilag:
Kort om CareWare:
Mission
Platform for dialog, videnudveksling og samarbejde mhp. udvikling og implementering af sundheds- og
velfærdsteknologi:
▪ At bidrage til, at der udvikles og implementeres nye teknologiske løsninger inden for den offentlige
service med særlig fokus på social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet til gavn for samfundet 
kommunalt, regionalt, nationalt, nordisk, internationalt
▪ At iværksættere og virksomheder inden for især social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet får en
platform for støtte til udvikling og afsætning af deres løsninger.
▪ At kommuner og regioner får kendskab til nye teknologiske løsninger, der kan bidrage til øget
kvalitet og effektivitet inden for især social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet.
▪ At medarbejdere får kompetence til at inddrage relevante teknologiske løsninger inden for især
social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet.
▪ At understøtte forsknings- og uddannelsesmæssig interesse for teknologi, der understøtter især
social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet.
▪ At fremme interessen for teknologi til især social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet blandt
studerende på relevante uddannelsesinstitutioner.
▪ At borgere uanset alder eller funktionsniveau får adgang til de bedste teknologiske løsninger, der
kan fremme deres mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.
CareWare historik, partnere og samarbejdspartnere
1. CareWare historik
▪ CareWare Konference fra 2010 - 2018
▪ CareWare Præsentationsdage fra 2013
▪ CareWare Next – Idé- og iværksætterkonkurrence (tidligere CareWare Innovation &
Iværksætteri) fra 2013 - 2018
▪ CareWare Masterclass fra 2017
2. CareWare partnere
▪ Aarhus Kommune
▪ MarselisborgCentret (MC)
▪ MedTech Innovation Consortium (MTIC)  repræsenterende et samarbejde med
deltagelse af 16 af de 19 kommuner i Region Midtjylland, RM/alle hospitalsenheder i
regionen, Aarhus Universitet og VIA University College
3. CareWare samarbejdspartnere
▪ Teknologi i Praksis (TIP)
▪ Konsulenthuset Sussi Bianco (KSB)
▪ Nordic Welfare Centre (NWC)
4. CareWare Nordic og dets projektpartnere (2018 – 2021)
▪ Viborg Kommune
▪ Center for Industri
▪ Social og Sundhedsskolen Østjylland (SOSU Øst)
▪ Varberg Kommune
▪ Hälsoteknikcentrum Halland
Mere - se: https://careware.dk/

