
BOOST
DIN VIRKSOMHED 

 Er din virksomhed parat til udvikling, men mangler viden eller 
teknologi for at komme videre? Så lad os hjælpe dig – helt gratis! 

VidenFacilitatorMidt 
VidenFacilitatorMidt er et regionalt supplement til det nationale program 
InnoBooster under InnovationsFonden. Læs mere på innovationsplan.dk. 
Målet er at få flere små og mellemstore virksomheder med i vidensam-
arbejde, lette samarbejdet mellem forskere og virksomheder og forøge 
udbyttet af samspillet. VidenFacilitatorMidt er støttet af Regional Midtjyl-
land og løftes i et samarbejde mellem de danske innovationsnetværk og 
supportfunktionen Cluster Excellence Denmark. 

LÆS PÅ NÆSTE SIDE om to midtjyske virksomheder 

      der allerede har fået et boost...

Danmark har brug for virksomheder, der vokser og ud-
vikler sig, så vi får skabt vækst og arbejdspladser samt 
grobund for at tiltrække investeringer. Derfor er pro-
grammet InnoBooster klar til at investere i gode ideer, 
der giver din virksomhed ny viden. 

Har din virksomhed adresse i Region Midtjylland, så står 
de danske innovationsnetværk klar til at hjælpe med alt 
lige fra at udvikle din idé, skrive ansøgningen og klare 
alt det praktiske – helt uden at det koster dig noget! 

KAN DIN VIRKSOMHED FÅ TILSKUD? 
- Virksomheden skal have eksisteret i mindst et år 
- Virksomheden skal have mellem 2-250 ansatte
- Virksomheden skal være parat til udvikling og 
 villig til også selv at investere i den

HVAD KAN DIN VIRKSOMHED FÅ TILSKUD TIL?
-  få en højtuddannet eller forsker, der skal arbejde 
 med udvikling i virksomheden

-  få et samarbejde med en videninstitution; 
 fx et universitet, GTS eller et erhvervsakademi
-  få anden videnbaseret hjælp; fx opkvalificering af 
 en medarbejder eller adgang til teknologisk udstyr  

HVAD KAN VI GØRE FOR DIG?
-  Vi tager en snak om dine udviklingsplaner og 
 vurderer potentialet
-  Vi hjælper dig med at skrive din ansøgning
-  Vi klarer alt det administrative 

HVAD SKAL DU GØRE? 
Er du interesseret i at opnå tilskud på mellem 50.000 
– 250.000 kr? Så ring for at høre mere og få gjort dine 
ideer til virkelighed: 

Innovationsnetværket Livsstil– Bolig & Beklædning
Facilitator Betina Simonsen

betina@innonetlifestyle.com
Tlf. +45 96166200



INNOVATION RANDERS fik gang i skummaskinen

LOLIGO SYSTEMS fik ansat en forsker

Innovation Randers A/S producerer og sælger sofaer, senge og accessories 
under navnet InnovationTM. Virksomheden har produktion i Danmark og 
Kina og distribuerer i dag over hele verden. 

På et møde mellem Innovation Randers og Innovationsnetværket Livs-
stil – Bolig & Beklædning blev muligheder for en bedre udnyttelse af et 
skumanlæg endevendt. Anlægget stod for tit stille, men det ville kræve 
meget udviklingstid at gøre noget ved det. Innovationsnetværket foreslog 
at koble en specialist på opgaven. De fandt den rette person, foreslog en 
Videnkupon-ordning (nu erstattet med InnoBooster) og hjalp med ansøg-
ningen. Resultatet blev ikke bare et nyt produkt, der har fået gang i skum-
maskinen, men også en ny samarbejdspartner til at distribuere produktet. 

“Vi har ikke selv indblik i de forskellige ordninger og er ikke så garvede i at 
udarbejde ansøgninger. Vi var derfor rigtig glade for arbejdet med at få konk-
retiseret problemstillingen og potentialet - og ikke mindst at finde den rigtig vi-
denspartner. Hele den del af processen tog Innovationsnetværket Livsstil – Bolig 
& Beklædning sig af, ligesom de indsendte ansøgningen.” 

Morten Lind, direktør Innovation Randers A/S

Loligo Systems ApS i Tjele er en videnstung virksomhed, der udvikler 
og sælger innovative produkter til forskning inden for akvatisk biologi, 
dyrefysiologi samt adfærdsforskning. Virksomhedens kunder er uni-
versiteter i Asien, Europa og Nordamerika, og eksporten udgør 99 %. 

Loligo Systems fik mulighed for at ansætte en forsker med unikke 
kompetencer i forhold til udvikling af et nyt produkt og kunne med 
en bevilling fra InnoBooster få medfinansiering til lønnen. Innova-
tionsnetværket for Biomasse (INBIOM) hjalp Loligo Systems med at få 
klarhed over retningslinjerne i InnoBooster-programmet og skrev en 
ansøgning i samarbejde med direktør Jannik Herskin.

“Vi havde længe gerne ville sende en ansøgning til InnoBooster og fik en 
oplagt mulighed for at ansætte en udenlandsk forsker i Loligo Systems. Men 
det var svært at finde tiden i en hektisk periode præget af vækst og for-
retningsrejser. Det var derfor af afgørende betydning, at vi fik hjælp med 
opgaven – lige fra indsigt i retningslinjerne til udarbejdelse og indsendelse 
af ansøgningen.” 

Jannik Herskin, direktør i Loligo Systems ApS


