Velkommen til Højteknologifonden: ”Vi skaber
værdi i det danske samfund ved at investere
risikovilligt i forskningssamarbejder mellem
virksomheder, universiteter og hospitaler”
	
  

For at byde Højteknologifonden velkommen som REG LAB medlem har vi
spurgt dem om, hvem de er, hvordan de
bidrager til erhvervsudviklingen og hvorfor
de vil være medlem.

projekt til projekt. For Højteknologifonden er
det dagligdag at udfordre projekter på deres
samarbejde. Det handler om at fokusere på
klare mål og samtidig give plads til fordybelse
og kreativitet..
Hvad er jeres væ sentligste aktiviteter?

Hvad er Højteknologifonden?
Højteknologifonden skaber værdi i det danske
samfund ved at investere risikovilligt i
forskningssamarbejder mellem virksomheder,
universiteter og hospitaler. Der er projekter
inden
for
områder
som
energi/miljø.
bio/medico, produktion, IKT, fødevarer og
byggeri. Fokus er på resultater. De fleste
projekter arbejder med kendte og ikke kendte
teknologier på samme tid.
Det betyder, at grundvidenskab og innovation
sker i et parløb - med forskellig vægt fra

I Højteknologifonden starter det med målet om,
at det er de bedste projekter, der bliver sat i
gang. Det handler om en effektiv screening af
idéer med brug af de rette eksperter. Når
Højteknologifonden investerer, bliver der fulgt
aktivt op på samarbejdet. Målet er, at det
konkrete
projekt
har
de
rigtige
arbejdsredskaber til rådighed. Det betyder
minimalt papirarbejde og maksimalt fokus på
at skabe resultater. Det indebærer også gode
netværk på tværs af projektporteføljen, hvor
viden, erfaringer og løsninger bliver bragt i spil
til alles fordel. Modellen for aktiv opfølgning har
Højteknologifonden bygget op over syv år.
Hvorfor vil I med i REG LAB?
Det regionale perspektiv er helt afgørende for
Højteknologifonden. I dag deltager mere end
300 virksomheder, der samarbejder med
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universiteter
og
højteknologifonden.
Virksomhederne er fordelt over det meste af
landet, og hvert år kommer mange nye til. Det
er en vigtig ambition, at stadig flere
virksomheder
forholder
sig
til
de
vidensmæssige og teknologiske muligheder,
det giver at samarbejde om forskning.
Højteknologifonden holder hvert år mere end
30 oplæg rundt om i landet og besøger gerne
virksomhederne, der hvor de er.

FAKTABOKS: Højteknologifonden

Højteknologifonden
har
foretaget
238
investeringer i højteknologiske projekter,
platforme og erhvervspostdocs. Det samlede
budget er på 5,3 mia. kr., hvoraf 2,7 mia. kr.
kommer fra Fonden. Projekterne er flerårige, og
Fonden har til dato udbetalt 1,5 mia. kr. til aktiv
forskning.
Læs mere på www.hoejteknologifonden.dk
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