Europas grønne region
Innovative løsninger på vandområdet

Kom i mål med
dit produkt i samarbejde
med DTU forskere
Projektets overordnede formål er at øge antallet af
innovative SMVer ved at understøtte udvikling af nye
innovative koncepter inden for vandområdet.
Målet er, at minimum 20 SMVer efterfølgende udvikler
og markedsintroducerer nye produkter.

Din virksomhed kan få et innovationsforløb
til udvikling og afprøvning af koncept for
et nyt produkt, i samarbejde med DTU forskere.
Projektet VIS er for små og mellemstore virksomheder
SMV’er i Region Hovedstaden.
På tværs af DTU’s fagområder er der mulighed for at få
200 − 600 forskertimer fra DTU*. Som virksomhed skal
I selv lægge og dokumentere et tilsvarende antal egne
timer. Innovationsforløbet vil kunne strække sig over
3 − 18 måneder. Målsætningen er, at I senest 5 år efter
innovationsforløbets afslutning introducerer et produkt
på markedet.
*) I enkelte tilfælde er der mulighed for at få op til 1000 timer.

Projektet er forankret i centeret Water DTU, der
samler DTU’s ekspertise på vandområdet på tværs
af DTU’s institutter – water.dtu.dk.

Kom i gang
For at komme i betragtning skal I udfylde
et spørgeskema, der følges op med et
interview. Derved afdækkes din virksomheds
innovationsbehov, potentialet for vækst og
arbejdspladser samt sandsynlighed
for succes.
Har din virksomhed innovationspotentiale
vil I blive introduceret for relevante forskere
gennem forskellige matchmaking-aktiviteter.
Sammen med forskerne formulerer I det
ønskede innovationsforløb.
Da der er tale om statsstøtte til din
virksomhed, vil der være en række formalia,
der skal overholdes.
Læs mere og hent materiale på:
water.dtu.dk/VIS
Kontakt:
Senior forretningsudvikler Viggo Aaberg Kærn, Water DTU
Tlf.: +45 24 92 17 72

Mail: viak@dtu.dk

Projektet er finansieret af Den Europæriske Fond for
Regionaludvikling og regionale udviklingsmidler via
Vækstforum Hovedstaden.

Øvrige partnere er CLEAN, Scion DTU og Symbion.
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Vi investerer i din fremtid

