
InnovationsAgenterne 
Innovationstjek – vejen til vækst 



Formål med ordningen 

•  At bringe teknologisk viden og inspiration til små og 
mellemstore virksomheder  

•  og identificere indsatsområder, hvor anvendelse af 
teknologiske løsninger kan styrke forretning og 
konkurrencekraft,  

•  gennem kontakt til og samarbejde med det nationale 
vidensystem. 



Facts om innovationstjek 

•  Ordningen er gratis hvis 2 ud af 3 kriterier opfyldes 
•  Minimum 10 ansatte (max 250) 
•  Hvis virksomhed er mindst 2 år gammel 
•  Hvis virksomhed har teknologisk udfordring 
•  Derudover ledelses engagement 

•  RTI finansierer innovationsagentordningen. De har til 
formål at fremme vækst og innovation i dansk 
erhvervsliv. 

•  Fokus på Byggeri, Service og Handel 



Udbytte for virksomheden 

•  Vejledning til at afdække og synliggøre de konkrete 
udviklingsmuligheder virksomheden har, baseret på den 
situation og udfordringer de står i. 

•  Undersøgelse af relevante muligheder omfatter typisk: 
•  Anvise offentlige støtteordninger (TEST mm.) 
•  Input til at igangsætte udviklingsprojekt (fx produkter) 
•  Brobygning og kontakt til viden (InnoBYG mm.) 



Hvem er vi? 

•  InnovationsAgentordningen er 
et fælles projekt, der 
involverer alle ni Godkendte 
Teknologiske Serviceinstitutter 
(GTS'er) 

•  InnovationsAgenter er kompetente og erfarne 
fagfolk, der besidder stor faglig viden om 
teknologisk innovation som forretnings-, udviklings- 
og konkurrenceparameter. De har også et 
indgående kendskab til nationale og internationale 
ordninger, der kan understøtte innovationsprojekter 
i din virksomhed. 



Innovationstjekket 



Forløb med en InnovationsAgent 

 

 

Handlingsplan 

 Innovationsprojekt Indsatsområder 

Kontakt til og adgang til globale 
og nationale leverandører, 
partnere, netværk, institutter og  
universiteter.  
 
Henvisning til potentielle 
støtteordninger. 
 

 

Behovsafdækning 



Case: Thermocell A/S 

•  Udbyttet: Skub i virksomhedens markedsudvik-           
ling via nye viden, dokumentation og netværk. 

•  Udfordringen: Manglende dokumentation har            
været hindring for udbredelse af              
træfiberprodukter på det danske marked. 

•  InnovationsAgenten: Hjalp med handlingsplan for 
forbedring af markedspotentiale, og økonomisk støtte til 
at dokumentation af brandtekniske egenskaber, samt 
henvisning til InnoBYG. 



Yderligere information 

Læs mere på www.innovationstjek.dk 
 
Overblik over støtteordninger på www.vækstguiden.dk 
 
 


