
UDVIKLINGSPROGRAM 
 FOR UNDERLEVERANDØRER I VINDMØLLEINDUSTRIEN



ER DET NOGET FOR DIG?
Hvem kan deltage?

Alle interesserede virksomheder med innovations- og forretningspotentiale inden for 

proces, produktions- og materialeteknologier kan som udgangspunkt deltage i projektet. 

Støtte kan kun gives til SMV’er.

Hvad kan din virksomhed få?

•  Hjælp til korte videnssamarbejder med universitets- og videnspartnere, mhp. at 

udvikle, teste og validere innovative idéer og projekter.

•  Hjælp til at udvikle og validere testdesign sammen med andre virksomheder (min. 3) 

og en universitets- eller videnspartner.

•  Hjælp til at udarbejde vækstplaner og til rådgivning om forret-

ningsudvikling.

Hvad koster det din virksomhed?

•  Som deltager skal du kun betale for den tid, du 

bruger på projektet. 

•  Anvendes der specialkonsulenter til løsning af 

særlige opgaver i projektet, kan omkostningen 

dækkes med op til 50%.

Hvem er de andre deltagere?

•  Antallet og de øvrige deltagende virksomheder 

varierer afhængigt af projektets aktiviteter og 

fokusområder.

•  Eventuelt konkurrerende virksomheder deltager på 

lige betingelser i alle projektets aktiviteter.

Hvornår kan din virksomhed deltage?

•  Interesserede virksomheder kan tilmelde sig i hele 

projektperioden frem til 2019.

VÆKST OG INNOVATION
Rammen for programmet

Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien er en landsdækkende 

indsats, som har til formål at styrke vækst og innovationsevne blandt små og mellem store 

virksomheder i den danske vindindustri. Det skal ske gennem øget samarbejde  mellem 

virksomheder og universiteter eller med andre videnspartnere. 

Som led i programmet etablerer organisationerne bag et formelt, internationalt sam-

arbejdende innovationsnetværk for vindenergi, med det formål at styrke den langsigtede 

innovation mellem virksomheder og vidensinstitutioner.

Organisation

Branche- og netværksforeningen Vindmølleindustrien fungerer som operatør og sekretariat 

for programmet. Den øvrige partnerkreds tæller Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, 

DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center), Danmarks Tekniske Universi-

tet, Syddansk Universitet, Hub North og Væksthus Midtjylland. 

Programmet er støttet af Region Midtjylland, Region Nordjylland og Den Europæiske 

Unions Regionalfond, og har en samlet budgetramme på 39,25 mio. kroner. Støtteperioden 

løber til 2019.

VESTAS

FORSIDEFOTOS: VESTAS (ØVERST), SIEMENS (NEDERSTE)

Formål

Øge antallet af innovative SMV’er i vindindustrien ved bl.a. at:

•  Styrke SMV’ernes innovationssamarbejde med andre virksomheder og videnspartnere

• Styrke virksomhedernes kompetenceniveau gennem teknologiløft 

• Styrke samarbejdet omkring systemleverancer

• Implementere nye branchestandarder for test, validering og kvalitetssikring

• Digitalisere og automatisere virksomhedernes processer

• Etablere nye globale værdikædesamarbejder
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DIN VEJ GENNEM UDVIKLINGSPROGRAMMET
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PROJEKTETS TRE ARBEJDSPAKKER

INNOVATIONSNETVÆRK 
FOR VINDENERGI

Hvordan?

Programmets partnere besøger din virksomhed for at 

hjælpe dig til at identificere nye idéer, der kan udvik-

les til perspektivrige innovationsprojekter.

Hvad kan vi tilbyde?

•  Sparring til udvikling af fx nye forretnings-

muligheder, nye produkter, teknikker og proces-

ser, nye muligheder for test- og standardisering, 

eller nye organiserings- og samarbejdsformer.

•  Netværksmøder, der styrker din virksomheds 

markeds- og teknologiindsigt samt dine netværks-

relationer i branchen.

•  Workshops, der hjælper dig til at udarbejde kon-

krete projektforslag og -planer gennem test og 

videreudvikling af potentielle udviklingsområder.

Du får: 

•  Potentialeafklaring og foranalyse op til 100 timer.

•  Hjælp til at søge midler i eksterne innovations-

fonde. 

Du bidrager med:

•  Medfinansiering via egne timer, min. 1:1

INNOVATION VIA 
VIDENSSAMARBEJDE

Hvordan?

En tilknyttet projektfacilitator hjælper med 

at udvikle dit innovationsprojekt og funge-

rer som bindeled i innovationssamarbejdet 

med videnspartnere.

Hvad kan vi tilbyde?

•  Hjælp til at udvikle nye standardise-

rings- og testmetoder, nye produkter 

og koncepter, digitaliserede processer 

og forretningsgange (fx Industri 4.0) 

eller udvikling af den organisatoriske 

platform.

•  Forskningsmæssig viden fra videns-

institutionerne.

Du får:

•   Innovations- og udviklingsressourcer  

op til 800 timer.

•  Hjælp til at søge midler i eksterne innova-

tionsfonde. 

Du bidrager med:

•  Medfinansiering via egne timer,  min. 2:1

FORRETNINGSUDVIKLING 
GENNEM RÅDGIVNING 

Hvordan?

Programmets partnere hjælper din virksom-

hed til at realisere jeres vækstpotentiale.

Hvad kan vi tilbyde?

•  Hjælp til udvikling af fx ny vækstplan, 

markedsføring af produkter og ydelser, 

udvikling af nye samarbejdsmodeller og 

strategiske alliancer, standardiserings-

grundlag, kvalitetsstyring, modenheds-

udvikling m.v.

Du får:

•  Potentialeafklaring og foranalyse op til 

100 timer.

•   Efterfølgende målrettet konsulenthjælp 

op til 250.000 koner.

Du bidrager med:

•  Egenfinansiering på 50% af konsulent-

omkostningen.

1 2 3

SIEMENS

VESTAS



PROJEKTETS TRE ARBEJDSPAKKER

INNOVATIONSNETVÆRK 
FOR VINDENERGI

Hvordan?

Programmets partnere besøger din virksomhed for at 

hjælpe dig til at identificere nye idéer, der kan udvik-

les til perspektivrige innovationsprojekter.

Hvad kan vi tilbyde?

•  Sparring til udvikling af fx nye forretnings-

muligheder, nye produkter, teknikker og proces-

ser, nye muligheder for test- og standardisering, 

eller nye organiserings- og samarbejdsformer.

•  Netværksmøder, der styrker din virksomheds 

markeds- og teknologiindsigt samt dine netværks-

relationer i branchen.

•  Workshops, der hjælper dig til at udarbejde kon-

krete projektforslag og -planer gennem test og 

videreudvikling af potentielle udviklingsområder.

Du får: 

•  Potentialeafklaring og foranalyse op til 100 timer.

•  Hjælp til at søge midler i eksterne innovations-

fonde. 

Du bidrager med:

•  Medfinansiering via egne timer, min. 1:1

INNOVATION VIA 
VIDENSSAMARBEJDE

Hvordan?

En tilknyttet projektfacilitator hjælper med 

at udvikle dit innovationsprojekt og funge-

rer som bindeled i innovationssamarbejdet 

med videnspartnere.

Hvad kan vi tilbyde?

•  Hjælp til at udvikle nye standardise-

rings- og testmetoder, nye produkter 

og koncepter, digitaliserede processer 

og forretningsgange (fx Industri 4.0) 

eller udvikling af den organisatoriske 

platform.

•  Forskningsmæssig viden fra videns-

institutionerne.

Du får:

•   Innovations- og udviklingsressourcer  

op til 800 timer.

•  Hjælp til at søge midler i eksterne innova-

tionsfonde. 

Du bidrager med:

•  Medfinansiering via egne timer,  min. 2:1

FORRETNINGSUDVIKLING 
GENNEM RÅDGIVNING 

Hvordan?

Programmets partnere hjælper din virksom-

hed til at realisere jeres vækstpotentiale.

Hvad kan vi tilbyde?

•  Hjælp til udvikling af fx ny vækstplan, 

markedsføring af produkter og ydelser, 

udvikling af nye samarbejdsmodeller og 

strategiske alliancer, standardiserings-

grundlag, kvalitetsstyring, modenheds-

udvikling m.v.

Du får:

•  Potentialeafklaring og foranalyse op til 

100 timer.

•   Efterfølgende målrettet konsulenthjælp 

op til 250.000 koner.

Du bidrager med:

•  Egenfinansiering på 50% af konsulent-

omkostningen.

1 2 3

SIEMENS

VESTAS



EN DEL AF

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

SAMARBEJDSPARTNERE:

STØTTENDE PARTNERE:

SIEMENS

Du kan læse mere og holde dig 

opdateret på vores hjemmeside: 

www.windpower.org

For yderligere spørgsmål kontakt:

Peter Aarø Rasmussen

+45 3373 0339

par@windpower.org 


