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HALVÅRSRAPPORT 
 

ÅRSRAPPORT 

 
Formål 
 
Hvad skal opnås med 
aktiviteten? Hvad skal 
aktiviteten gøre for 
deltagerne?  
 

 
Formålet er, at øge anvendelsen af teknologi som 
drivkraft i dansk detailhandel – on-line og off-
line. Strategien at udvikle og gennemføre 
vidensspredning i overordnede teamaer, tæt på 
sektorens aktører – og i tæt samarbejde med 
sektorens interessenter. Projektet søges herved 
forankret i såvel aftagergrupperne som i de 
grupper, der skal levere den nødvendige viden til 
opbygningen af vidensbasen i Lab’et.  
 

  

 
Mål 
 
Er der evt. sam-
fundsmæssige efter af 
aktiviteten? Opstil 
kvantitative mål. 
 
 

 
Minimum 20 smv’ere med i gennemsnit 2 
repræsentanter deltager i arrangementerne (i alt 
40 personer). 
6 af virksomhederne skal tilkendegive, at de har 
fået tilført relevant ny viden, der kan øge deres 
konkurrencekraft og/eller deres produktivitet. 

  

 
Aktiviteter 
 
Opstil hovedakti-
viteter/milepæle i 
punktform. 
 

 Løbende Scouting og tematisering af 
teknologianvendelsen 

 Etbl. og drift af Advisory Board 08/14 

 Etbl. og drift af TemaArbejdsgruppe #1 09/14 

 Etbl. og drift af TemaArbejdsgruppe #2 01/15 

 Videnspredningsarr. #1 i 3-5 større byer 02/15 

 NEWretail konference m. DM&T,FDIH 03/15 

 Videnspredningsarr. #2 i 3-5 større byer i 06/15 

 Deltage i relevante aktiviteter inden for samme 
målgruppe/arbejdsområde 
 

  

 
Deltagere  
 
Nævn videninstitu-
tioner og de centrale 
private virksomhe-der, 
som forventes at 
deltage mere indgå-
ende i aktiviteterne  
Angiv projektleder. 
 

 
UMT (Projektleder & Sekretariat) 
ITU, CBS, Alexandra (hver 50K) 
Ribens Cluster (UK) 
 
IBM, EG/Microsoft, Combine, Klean, 
WEBdanmark 

  

 
Videnspredningsplan 
 
Beskriv planlagte 
markedsføring- og 
videnspredningsaktivit
eter. Hvordan skal 
resultaterne udbredes 

 
Hvert vidensspredningsarr. er workshops hvor 
sektorens lokale aktører og rådgivere har 
mulighed for at komme helt tæt på 
teknologianvendelsen gennem præsentationer 
”prøv-selv” muligheder under workshoppen. 
Arrangementerne udføres i tæt samarbejde med 
de lokale handelsstandsforeninger, der således  

  



til andre? 
 
 

også er ansvarlige for markedsføringen lokalt. 
Endvidere satses på generel vidensspredning af 
Lab’s aktiviteter gennem dagspresse og 
fagtidsskrifter og ved deltagelse med indlæg 
relevante konferencer og workshops. 

Budget 
 
Overslag over træk på 
bevillingen samt 
overslag over 
totalbudget. 

Statslig financiering:  
Anden offentlig finansiering:  
Privat medfinansiering:  

 
 
 

Der arbejdes løbende med 
fremskaffelse af yderligere 
finansiering via regionsmidler, fon 

 

  
  

 

  

Dette skema kopieres og der oprettes 1 for hver handlingsplan 

 


