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Innovationsnetværk - oversigt over modtagne ansøgninger d. 15.09.2008  

Bemærkning til oversigten: Det skal bemærkes, at det ikke er et krav, at der del-
tager private virksomheder i selve netværkskonsortierne. Kravet til ansøgninger-
ne er, at der skal deltage virksomheder i netværkets konkrete aktiviteter, og at 
denne deltagelse skal dokumenteres gennem en medfinansiering fra virksomhe-
derne på i alt minimum 40 pct. af det samlede budget.  

 Man kan derfor ikke ud fra nedenstående oversigt over konsortiedeltagere udle-
de omfanget af virksomhedsdeltagelsen i de enkelte ansøgninger.    

Navn Formål Ansø-
ger 

Øvrige konsortie-
deltagere 

Ansøgers 
region 

Dansk 
lydtek- 
nologi 

Samlingspunkt for 
forskningsmiljøer og 
virksomheder, som 
bygger på, anvender 
eller integrerer lyd-
teknoligier i produk-
tionen/service. 

DTU In-
formatik

 

DTU, SDU, AAU, 
DELTA, Oticon, B&O, 
Brüel & Kjær, TC 
Electronic, Widex, DR 
Musik + 7 virksomheder 

Hovedsta-
den 

Innovati-
onsnetvær-
ket for brint 
og brænd-
selsceller 

(Videre)udvikling af 
en dansk brint og 
brændselscellesektor 

HIRC Dantherm power, 
Greenhydrogen.dk, 
H2LOGIC, Serenergy, 
AAU, AU-HIH, 
Risø/DTU, TI. 

Midtjyl-
land 

Complex-
ityNet 

Øget kompetenceud-
vikling, videnspred-
ning og innovation 
inden for kompleksi-
tet, komplekse syste-
mer og processer. 

DTU 
Mate-
matik 

DTU, KU, RUC, SDU, 
AAU, TI 

Hovedsta-
den 

Center for 
industriel 
anvendelse 
af CT-
scanning 

Hjælpe dansk industri 
med at indføre CT-
scanning som måle-
udstyr. 

DTU 
Meka-
nik 

IPU, TI, Slagteriernes 
Forskningsinstitut, DTU 
Informatik, AAU, 18 
virksomheder 

Hovedsta-
den 

Animation 
Hub 

Udbredelse af anima-
tion til nye domæner i 
samfunds- og er-

The 
Anima-
tion 

DTU, AAU, Århus Uni-
versitetshospital, B&O, 
Radar Film, Mark Film, 

Midtjyl-
land 

http://www.fi.dk
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hvervsliv. Work-
shop 

Novo Nordisk, DR 

Fødevare-
sektorens 
Innovati-
onsnetværk 

Skabe overblik og 
synlighed omkring re-
levante samarbejds-
partnere for alle aktø-
rer i fødevaresekto-
ren. Understøtte og 
facilitere delklynger 
over hele landet.  

VIFU Maritimt Vækstcenter, 
Stålcentrum, 38 andre 

Midtjyl-
land 

Netværk for 
industriel 
fødevare-
produktion 
(husdyr-
produktion) 

Samle producenter, 
virksomheder og vi-
deninstitutioner i et 
strategisk samarbejde, 
der kan accelerere 
udviklingen af den 
moderne industrielle 
fødevareproduktion. 

Agro-
Tech 

AAU, AU, KU, Ingeni-
ørhøjskolen i Århus, 
SKIOLD, CBD Design, 
Gråkjær Staldbyg 

Midtjyl-
land 

BioLogue Sikre videndeling og 
samarbejde inden for 
biomedicinsk R&D 
på tværs af traditio-
nelle strukturer og 
barrierer 

KU DTU, Region Hoved-
staden, Bioneer, Statens 
Serum Institut, Læge-
middelstyrelsen, Dansk 
Biotek 

Hovedsta-
den 

Sport-
casting 2.0 

sport, ny 
teknologi 
og nye me-
dier 

Indsamle, strukturere 
og formidle viden om 
hvordan digital tekno-
logi og nye medier i 
fremtiden kan anven-
des til formidling af 
sportsbegivenheder 

AC-
TIVE 
institute 

AU, SDU, AU-HIH, 
Idrættens Analyse Insti-
tut, AAU, Danmarks 
Idræts Forbund, Seismo-
naut, Trac Trac.  

Midtjyl-
land 

DiNES Anvende og udvikle 
indlejret teknologi, 
således at danske 
virksomheder får ad-
gang til state-of-the-
art teknologier og 
metoder og herved er 
i stand til at udvikle 
innovere egne pro-
dukter. 

CISS- 
AAU 

CSI, IMM/DTU, Inge-
niørhøjskolen i Århus, 
Ingeniørhøjskolen i Kø-
benhavn, VIA Universi-
ty College, TI, Delta, 
AgroTech 

Nordjyl-
land 

ITER-NET Bringe danske virk-
somheder i en positi-
on, så man kan udnyt-
te erhvervsmulighe-
derne som det euro-
pæiske ITER-projekt 
giver. 

Risø/DT
U 

TI, FORCE Technology Hovedsta-
den 

Innovati-
onsnetværk 

Understøtte innovati-
ve løsninger på vel-

SDU Alexandra Institutet, 
Universite College Lil-

Syddan-
mark 
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for Social 
IT 

færdsstatens udfor-
dringer gennem sam-
spil med og mellem 
offentlige myndighe-
der, institutioner og 
private virksomheder. 

 
lebælt,  

Service 
Science 

Udvikle, udbrede og 
forankre en kontinu-
ert forskning og un-
dervisning med hen-
blik på serviceerhverv

 

AAU RUC, DELTA, FORCE, 
IBM, DAMVAD 

Nordjyl-
land 

BABELnet Bidrage til øget dia-
log mellem byggeri-
ets parter og derigen-
nem skabe vidende-
ling, innovation og 
nytænkning inden for 
bygge- og anlægs-
branchen. 

Arkitekt
skolen 
Aarhus 

Ingeniørhøjskolen i År-
hus, Handelshøjskolen 
Aarhus Universitet, For-
eningen BABEL 

Midtjyl-
land 

Fremtidens 
IT-
sikkerhed 

Hjælpe det danske 
samfund med at imø-
dekomme fremtidens 
IT-sikkerheds-
udfordringer. 

Alexan-
dra In-
stituttet 

DTU, RUC, AU, IHA,  Midtjyl-
land 

Offshore 
Innovati-
onsnetværk 

Skal understøtte og 
forstærke den danske 
offshore industris be-
stræbelser på til sta-
dighed at være kon-
kurrencedygtig 

Off-
shore 
Center 
Dan-
mark 

Ramboll Oil & Gas, 
FORCE, Esbjerg Institu-
te of Technology, SDU, 
Erhvervsakademi Vest, 
Sydvestjysk Udviklings-
forum + 8 offshore rela-
terede virkomheder 

Syddan-
mark 

Livstil 

 

Bolig og 
Beklædning 

Styrke og understøtte 
danske virksomheder 
inden for bolig og be-
klædning til at blive 
blandt de mest inno-
vative i verden. 

UMT TEKO, VIT, Danmarks 
Designskole, KU, Arki-
tektskolen i Århus, TI, 
ID Forum, Innovation 
Lab, CBS, AU-HIH, 
Designskolen i Kolding 

Midtjyl-
land 

MoveIT Bringe virksomheder 
og videninstitutioner 
sammen om udvik-
lingen af mobile og 
pervasive teknologier 

Alexan-
dra In-
stituttet 

IT-Universitetet, AAU, 
SCI, SDU, AU, TI, In-
geniørhøjskolerne, G4S, 
Landscentret, Servodan, 
SKOV, Sonofon 

Hovedsta-
den 

Plast Center At danske virksom-
heder skal komme på 
forkant i den globale 
konkurrence inden for 
plast og polymertek-
nologi. 

Plast 
Center 
Dan-
mark 

FORCE, Esbjerg Insti-
tute of Technology, 
SDU, Varde Erhvervs- 
og Turistråd, Fiberline 
Composites, Ulfoss 
Plastic, LEGO, Primo 

Syddan-
mark 

RoboClus-
ter 

Etablere et stærkt na-
tionalt netværk for 

Robo-
Cluster 

TI, DIRA, SDU, AAu, 
DTU, Designskolen 

Syddan-
mark 
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robotteknologi, som 
består af områdets 
væsentligste aktører, 
og som har innovati-
on og produktudvik-
ling som det centrale 
omdrejningspunkt. 

Kolding 

CBMI Understøtte virksom-
hedernes udvikling og 
produktion af tekno-
logiske løsningen in-
den for bioenergi og 
miljøteknologi 

CBMI AU, DTU/Risø, Agro-
Tech, TI, Ingeniørhøj-
skolen Århus, Agro 
Business Park, Samson, 
Daka, DI, Region Midt-
jylland, Branchefor-
eningen for Biogas  

Midtjyl-
land 

Det Blå 
Netværk 

Styrke samspillet 
mellem interessenter i 
den danske maritime 
klynge, og styrke 
klyngens konkurren-
ceevne gennem inno-
vation. 

FORCE 
Techno-
logy 

DTU, SDU, CBS, 
EMUC, IPU, SIMAC, 
A.P. Møller-Maersk, 
Odense Staalskibsværft, 
Clipper Group, Man 
Diesel.  

Hovedsta-
den 

DepoNet Danne bro mellem 
deponeringsanlæg, af-
faldsproducenter, le-
verandører af depone-
ringsteknologi, mil-
jømyndigheder og vi-
dencentre. Forbedre 
konkurrencevilkårene 
for den danske af-
faldsbranche. 

DHI DTU, Imperial College, 
Chalmars Tekniska 
Högskola, ECN, Van-
derbilt University, 
Odense Renovationssel-
skab, Reno Djurs, AV 
Miljø, Kommunekemi, 
Miljøstyrelsen, Klint-
holm, Kalvebod miljø-
center 

Hovedsta-
den 

BioSys Skabe et ægte net-
værk omkring de ek-
sisterende stærke 
bioinformatikmiljøer. 

 

Bio-
Sys/DT
U 

DTU, KU, BiRC, AU, 
SDU, Medicon Valley 
Alliance 

Hovedsta-
den 

Danish 
Network for 
Advanced 
Interna-
tional 
Manufac-
toring. 

Gennem forskning og 
udvikling af nye in-
novative forretnings-
modeller at møde 
globaliseringens ud-
fordringer og bevare-
dansk fremstillings-
industris position på 
verdensmarkedet. 

TI Handelshøjskolen År-
hus, AU-HIH, AAU, 
SDU 

Midtjyl-
land 

Højtekno-
logisk inno-
vationsnet-
værk for 
rumforsk-
ning og 

Skabe et forum der 
kan udvikle, koordi-
nere og formidle de 
initiativer, der er 
blandt både de igang-
værende og de kom-

TI DTU, AU, AAU, Terma 
A/S, Censec, Alexandra 
Instituttet 

Midtjyl-
land 
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rumfartsin-
dustri 

mende rumvirksom-
heder og videncentre 

AluCluster Styrke den danske 
konkurrenceevne 
gennem innovativ-, 
design- og produkt-
udvikling samt vide-
nopbygning i forbin-
delse med aluminium 
og relaterede materia-
ler. 

AluClus
ter 

EUC Syd, SDU, FOR-
CE, AAU, DTU, UMT, 
Ingeniørhøjskolen i 
Henrning, Danmarks 
designskole 

Syddan-
mark 

VE-net Facilitere samarbejde 
mellem forsknings- 
og videninstitutioner, 
organisationer og 
virksomheder og 
styrke mulighederne 
for øget anvendelse af 
vedvarende energi på 
tværs af energisyste-
mer og teknologier. 

TI/VE-
net 

DTU, Risø DTU, AU, 
AAU, DI Energibran-
chen, Dansk Energi, 
Dansk Fjernvarme, For-
eningen af Danske 
Kraftvarmeværker, In-
vest in Denmark.  

Midtjyl-
land 

Transport-
Net  

Skabe innovative 
tværfaglige netværk 
inden for logistik og 
transport samt energi 
og miljø samt være 
katalysator for sam-
arbejdsprojekter på 
området. 

Trans-
portø-
kono-
misk 
For-
ening/ 
TI 

DTU, SDU Hovedsta-
den 

 


