Digitaliseringsindsatsen i Region Midtjylland
Målsætningen med indsatsen er, at midtjyske virksomheder i højere grad omsætter de mange nye digitale muligheder til services, produkter og
løsninger, som kan introduceres på det globale marked. Indsatsen skal også skabe bedre forudsætninger for at udnytte markedet for smarte og
bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer.

Andre initiativer og
finansieringsmuligheder

Vækstforums Vækstplan 2016-2020
(Digitaliseringsinitiativer 2016-2018)

Innovativ brug af
Big Data
-Synliggøre potentiale ved Big
Data for virksomheder
-Kompetenceudvikling af
virksomheder inden for brugen af
Big Data
-Stimulere til nye partnerskaber
og bedre adgang til
specialistkompetencer
-Big Data er en vækstdriver for
andre Vækstforuminitiativer,
f.eks. Cirkulær Økonomi,
sundhed, fødevarer, byudvikling,
energi mm.

-Udvikle nye løsninger som kan
skabe en markedsposition for
virksomheder både nationalt og
globalt
-Understøttende aktivitet til
omstillingen til Cirkulær Økonomi

Region Midtjylland

4,5 mio. kr.

Region Midtjylland

4,5 mio. kr.

EU

Andet

3,0 mio. kr

Andet
I alt

12,0 mio. kr.

Valg af operatør
den 15. december

-Styrke anvendelsen af Big Data i
samfundet

-Skabe grundlag for nye
offentligt-private partnerskaber

EU
I alt

-Udvikling af nye Big Dataværktøjer

-Synliggøre eksempler på
hvordan Big Data kan belyse
materialestrømme i byerne

-Region Midtjylland er partner i
ansøgning til Innovationsfonden
sammen med bl.a. Aarhus
Universitet, DTU, Københavns
Universitet, Erhvervsstyrelsen og
flere private virksomheder

Region Midtjylland

Generelle
erhvervsudviklingsprogrammer

Smart Region

Innovationsfonden
Samfundspartnerskab
om Big Data

Big Data om
materialestrømme

5,0 mio. kr.

-Understøtte omstilling til smarte
og bæredygtige byger i Region
Midtjylland

Iværksætteri

-Arbejde for at sætte en
strategisk national dagsorden for
Smart Cities

Kapitalformidling
Invest in Denmark
Team Vækst Danmark

-Skabe grobund for at
virksomheder får del i det
stigende nationale og globale
marked for Smarte og
bæredygtige løsninger

InnoBooster
Innovationsnetværk
M.fl.
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2,4 mio. kr.
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Valg af operatør
den 15. december

5,0 mio. kr.

Afventer svar fra
Innovationsfonden

Ikke iværksat

Kompetenceudvikling

