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Man kan få meget mere at vide om det nye initiativ via www.1opendoor.dk
som går i luften 1. Maj. Her er Tine Vinther Clausen og Lise Bundgaard Fleck Jensen
sammen med Morten Trøjborg Nielsen, Pro2. Foto: Per Houby.

Viden - i klart sprog
og direkte til det
lokale erhvervsliv
Nyt samarbejde vil arbejde målrettet på at få viden
og forskning ud til de lokale virksomheder - i et klart
sprog og med direkte relevans for den daglige drift,
som firmaernes naturligt er optagede af.

t Af Hans Gandrup - hg@folketidende.dk | Det nyt-

er helt det samme som de tilbud, der er på
hylden i erhvervsfremmesystemet. Virksomhederne er fokuseret på daglig drift - optimering og indtjening. Universiteterne har
som oftest fokus på at være i front inden for
udvikling af deres fagområder, men det er
ikke altid, at det harmonerer med virksomhedernes dagligdag. Det kan derfor blive to verdener, der ikke taler samme sprog, forklarer
hun om baggrunden for det nye initiativ.
I samarbejde med RUC har GCinnovation
Aps fået tilskud fra Vækstforum Sjælland og
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling/
mål-2, så man kan finde en model til, hvordan
man får åbnet døren til virksomhederne, og
derved sikrer sig, at den viden, der er behov for i virksomhederne, bliver formidlet på
den måde som virksomhederne foretrækker
i stedet for den måde som erhvervsfremmesystemet og universiteterne foretrækker.
- Lad os bare kalde det en form for virksomhedsdreven innovativ dialogproces eller

ter jo ikke, hvis parterne ikke forstår hinanden. Hvad hjælper det, at forskning og eksperter ligger inde med løsninger og projekter, som firmaerne kan have gavn af - hvis
de samme virksomheder ikke kan få øje på
mulighederne eller forstå betydningen for
netop deres egen dagligdag...
Sådan lyder overvejelsen hos Tine Vinther
Clausen, der er projektleder i et nyt initiativ,
som Grønt Centers datterselskab GCinnovation ApS står for i samarbejde med Roskilde
Universitet.

Det handler om viden
- der er til at forstå
- Vi skal have viden og rådgivning ud i praksis,
på virksomhedernes betingelser, siger Tine
Vinther Clausen, der i øvrigt selv har en fortid
som direktør i en privat virksomhed.
- Jeg har desværre lidt for ofte konstateret, at det, virksomhederne ønsker sig, ikke

!
 
 



 

  !#
 $% 
   
###" "
    

 

  
 



i fremtiden - klar tale, ud fra konkrete virksomhedsbehov, siger Tine Vinther Clausen.
- Vi har kaldt projektet for Open Door – hvilket siger det hele. Hvis døren til virksomhederne kan åbnes, og hvis vi kan finde et sprog,
der gør, at alle kan høre og forstå hinanden
– så er vi nået langt, tilføjer hun.
Hos GCinnovation ApS og Roskilde Universitet glæder man sig over, at andre indbudte
aktører i projektet har sagt ja til at deltage og
dele deres viden og erfaringer så resultatet
kan blive anvendt i hele regionen og inden for
mange brancher. Projektet tager udgangspunkt i landbruget og følgeindustrien, men
de erfaringer, der opsamles bliver stillet til
rådighed for alle interesserede, - også udenfor Region Sjælland.
Ud over GCinnovation ApS og Roskilde Universitet deltager; EVV, DELTA, RISØinnovation, RUCinnovation, Teknologisk Institut (Det
Sjællandske Vækstværkeri), Innoplan ApS og
Agro Valley Denmark.

Projektet Open Door løber til august 2011
med et budget på tre millioner kroner. Det
er støttet med 50 procent fra Vækstforum
og 50 procent fra Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling.

Fakta:
Region Sjælland, som også Lolland-Falster
hører til, halter bagefter, når det drejer
sig om nye, innovative løsninger i regionensvirksomheder, viser seneste data
bearbejdet af statistikservice.dk Region
Sjælland har den laveste andel af innovative virksomheder i Danmark. Kigger man
på en oversigt over landsgennemsnittet
for andelen af innovative virksomheder i
de fem regioner, viser det sig, at Region
Sjælland ligger markant under landsgennemsnittet med hele 19 procent.
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Fakta:
Nu åbner Videnskabsministeriet for en ny omgang med de
såkaldte videnkuponer, der tilbyder mindre virksomheder
støtte til samarbejde om viden og forskning
Efterspørgsel efter hjælp til at samarbejde med videninstitutionerne har fået Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)
under Videnskabsministeriet til at afsætte 25 millioner kroner til en relancering af videnkuponen i 2010.
De små og mellemstore virksomheder kan søge op til
100.000 kroner til et mindre udviklings- og samarbejdspro-

jekt eller op til 500.000 kroner til et egentlig forsknings- og
udviklingsprojekt i samarbejde med en videninstitution.
- Vi skal have maksimalt udbytte af forskningen. De resultater, som vores forskningsinstitutioner skaber, skal også
komme erhvervslivet til gode, så vi kan sikre vækst og nye
job, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.
Retningslinjer for den nye videnkupon samt ansøgningsskema kan findes på www.nyvidenkupon.dk.
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