AU

AARHUS
UNIVERSITET

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Udviklingsprogrammet

Industri 4.0
Vil din virksomhed med på Industri 4.0 bølgen?
Arbejder du inden for energi, landbrug,
produktion eller fremstilling?
Har din virksomhed potentiale for at
udvikle nye smarte produkter,
services eller processer?
Mangler du viden om
Industri 4.0 teknologier?
Vil du samarbejde med
regionens førende
videninstitutioner?

Så er dette
udviklingsprogram
noget for dig!

www.industry40.au.dk

Hvad er udviklingsprogrammet for Industri 4.0?
Udviklingsprogrammet for Industri 4.0 er en målrettet indsats med formålet at styrke
vækst og innovationskraften blandt SMV’er i Region Midtjylland. Det skal ske gennem
øget samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i konkrete innovationssamarbejder.

Formål med programmet
•

Øge antallet af innovative SMVer i Region Midtjylland, der kan udnytte potentialet
i Industri 4.0 til at skabe innovation og kommerciel vækst.

•

Styrke deltagervirksomhedernes samarbejde med andre virksomheder og videninstitutioner med afsæt i vækstteknologier inden for Industri 4.0.

•

Gøre deltagervirksomhedernes produkter, services og processer smarte gennem
brug af nyeste vækstteknologier.

Hvem kan deltage?
Alle virksomheder med innovations- og forretningspotentiale inden for Industri 4.0
produkter, services og processer baseret på nyeste vækstteknologier kan deltage i
projektet. For at deltage, skal minimum tre SMV’er gå sammen med en videninstitution omkring et konkret, fælles innovationssamarbejde af mellem 6 og 24 måneders
varighed.

Hvad kan din virksomhed få?
•

Hjælp til sammensætning af et konkret projekt (et innovationssamarbejde),
konsortiedannelse og ansøgning til programmet.

•

Adgang til den nødvendige viden og ekspertise til at udvikle og validere
innovative prototyper på Industri 4.0 produkter, services og processer.

•

Samarbejde med videninstitutioner og andre virksomheder.

•

Støtte til gennemførelse af konkret innovationssamarbejde.

•

Professionel facilitering gennem hele forløbet.

Den samlede pulje er på 10 mio. kroner til gennemførelse af i alt 10 innovationssamarbejder. Deltagende virksomheder får ikke udbetalt økonomisk støtte i programmet.
Puljen bruges til at dække de involverede videninstitutioners indsats.

Hvad koster det?
Som deltager skal du kun bidrage med den tid, du bruger på projektet. For at deltage
i programmet skal din medgåede tid dog dokumenteres via timeregistrering og
lønberegninger.

Hvem er de andre deltagere?
Programmet skal gennemføre i alt 10 innovationssamarbejder med minimum tre
SMV’er og én videninstitution i hvert samarbejde. Deltagervirksomhederne er kendetegnet ved, at de alle har en udfordring med at udløse deres Industri 4.0 potentiale.
Eventuelt konkurrerende virksomheder deltager på lige betingelser i alle projektets
aktiviteter.

Hvornår kan du og din virksomhed deltage?
Nu! Vi har åbent for ansøgninger til programmet nu og frem til april 2019.

Hvordan bliver din virksomhed en del
af programmet?
Tag kontakt til programmets facilitator, DAMRC:
Charlotte F. Ilvig,
chi@damrc.com, +45 2030 4599
Leo Ravn-Nielsen,
lrn@damrc.com, +45 6165 6620

Hvem står bag?

Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet er operatør og sekretariat for
programmet. DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center) er produktionsfaglig partner og facilitator i programmet. Programmet er støttet af Region
Midtjylland og den Europæiske Regionalfond, og har et samlet budget på 25 mio.
kroner. Programmet løber fra august 2017 frem til august 2019.
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Eksempler på innovationssamarbejder:
Eksempel 1:

SMV1: Producent
SMV1 ønsker at udvikle et nyt smart
industrielt produkt
SMV2 leverer en vigtig komponent
til SMV1s produkt
SMV3 bidrager med konkret teknisk
specialistviden inden for et
afgrænset område

SMV2: Underleverandør

Videninstitutionen bidrager med
dyb faglig viden om den relevante
Industri 4.0 teknologi, prototypeudvikling og test

SMV3: Teknisk udvikler

Videninstitution

SMV1: Primær udvikler

Eksempel 2:

SMV1 ønsker at udvikle den primære del af en
ny smart løsning til en eksisterende kunde
(en stor virksomhed)
SMV2 leverer en anden del af løsningen
som underleverandør til SMV1
SMV3 bidrager med konsulentviden om brugen
og forretningsudvikling af den samlede løsning

SMV2: Deludvikler

Videninstitutionen bidrager med dyb faglig
viden om teknologien bag integration af de
enkelte dele af løsningen, herunder evt.
prototypeudvikling og teknisk validering

SMV3: Konsulent

Den store virksomhed efterspørger den
nye teknologiske løsning baseret på
markedets efterspørgsel og indsigter i
kundernes behov

Videninstitution

Stor virksomhed

