TILBUD TIL
IVÆRKSÆTTERE

ViiRS
Viden der styrker virksomheder
i Region Sjælland

Et tilbud fra Erhvervsakademi Sjælland,
University College Sjælland, Roskilde
Universitet og Danmarks Tekniske Uni
versitet. Vi styrker virksomheders konkur
rencekraft ved at etablere samarbejder
mellem virksomheder og de fire instituti
oner.
Målgruppen er alle virksomheder i Region
Sjælland, især små og mellemstore virk
somheder med op til 250 ansatte inden for
brancherne fødevarer, bioøkonomi, bygge
& anlæg samt transport & logistik.
Vi giver virksomheder èn samlet indgang
til den viden, der findes hos os. I dialog
med virksomheden om konkrete udfor
dringer og idéer hjælper vi med at eta
blere relevante samarbejder om alt fra
forretningsudvikling til proces- eller pro
duktudvikling.
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På det tidspunkt fandtes
Norlase ikke som navn, kun som
en ide. Men GAP-midlerne gav mulighed for at afdække de kommercielle muligheder, og det var i realiteten
starten på virksomheden.
Peter Skovgaard, direktør i Norlase, som
blev startet i 2014 efter næsten 10 års
forskning i laserteknologi på DTU

Gennem ViiRS kan både studerende og
forskere få hjælp, hvis de ønsker at starte
en ny virksomhed fra bunden. ViiRS har
to tilbud:

STUDERENDE SOM
IVÆRKSÆTTERE
Vi kan hjælpe dig, som er studerende,
hvis du undervejs i dit studium får lyst til
at starte din egen virksomhed i Region
Sjælland. Du kan ikke få direkte økono
misk støtte, men vi kan hjælpe med at
finde for eksempel et iværksættermiljø
eller den rigtige iværksætterrådgivning
og mentorordning, som kan hjælpe dig
videre.

Hvis du ønsker at søge økonomisk støtte
i fonde eller investeringsselskaber, kan vi
også hjælpe.
Denne ordning gælder studerende på
alle de fire uddannelsesinstitutioner i
ViiRS-samarbejdet.

FORSKERE SOM
IVÆRKSÆTTERE
Hvis du er forsker på Danmarks Tekniske
Universitet, har du og dit team mulighed
for at søge økonomisk støtte fra ViiRS’
såkaldte GAP-midler til at undersøge,
om jeres forskningsideer eller eventuelle
patenter kan omsættes til en kommerciel

forretning i en spin-out
virksomhed.
Vores ordning administreres af DTU’s
Proof of Concept Fund (PoC Fund) og er
et led i en aftale mellem DTU og Vækst
forum Sjælland. Det er en betingelse, at
jeres virksomhed placeres i Region Sjæl
land. Ordningen følger i øvrigt de samme
betingelser som i PoC Fund. I kan søge
om maksimalt 500.000 kroner, og der er
mulighed for at ansøge flere gange om
året.
Formålet er at øge antallet af innova
tive spin-out virksomheder i Region

Sjælland. Midlerne kan
give jeres forskerteam
et økonomisk råderum til for
eksempel at udvikle en prototype el
ler, sammen med innovationskonsulenter
eller forretningsrådgivere, at finpudse je
res forretningside.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om at
starte egen virksomhed.

