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REG LAB PÅ STUDIETUR TIL BERLIN  

Toprække 

  
DEN 20.-21. MARTS TOG REG LAB EN 
DELEGATION TIL BERLIN FOR AT SE 
NÆRMERE PÅ, HVORDAN MAN KAN 
UNDERSTØTTE DIGITAL 
TRANSFORMATION I SMV'ER.  
 

 
 
Studieturen havde til formål at give inspiration 
og input dels til REG LAB's igangværende 
fokusanalyse om digital transformation af 
SMV'er, og dels til et regionalfondsprojekt 
ledet af DTU, som har fokus på at udvikle et 
nyt efteruddannelsesformat til SMV'er inden 
for industri 4.0 og digitalisering. 
 
Med på turen, som REG arrangerede i 
samarbejde med DTU, var tyve deltagere fra 
styregrupperne i de to projekter, heriblandt 
repræsentanter fra Akademikerne, Region 
Midtjylland og Sjælland, Københavns 
Kommune, LO, IDA og CBS. 
 
 

Nye koncepter og tilbud til SMV'er 
I løbet af de to dage besøgte vi en række 
tyske universiteter og videninstitutioner, der 
på forskellig vis arbejder med at styrke 
SMV'ernes digitale kompetencer. Og som 
hver især rummer interessante perspektiver 
for den danske indsats på området. 
 
På Beuth university of applied sciences har 
instituttet for Distance Learning fx udviklet et 
nyt og spændende læringskoncept, som er 
agilt og arbejdspladsbaseret, og dermed 
tilpasset virksomhedernes dagligdag.  
Og vi hørte, hvordan SMV 4.0 
kompetencecentret i Berlin hjælper SMV'erne 
med at tage de digitale teknologier i 
anvendelse, både gennem trænings-
workshops og korte udviklingsprojekter, hvor 
der er fokus på at løse konkrete problemer i 
virksomheden. Det hele er gratis for 
virksomhederne, som følge af støtte fra det 
tyske Økonomiministerium. 
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Virksomhederne kan også komme ind og 
afprøve de nye teknologier i det tilknyttede 
Smart Data demo lab, som ligger på 
Fraunhofer - Europas største forsknings- og 
teknologi-institut. Her fik vi en demonstration 
af nogle af de spændende perspektiver, der 
ligger i bl.a. virtual reality og artificial 
intelligence teknologierne.  
 
 
 
Mange indtryk 
Vi mødte også den danske entreprenør Anne 
Riechert, der har startet en skole, hvor 
flygtninge kan få styrket deres it-
kompetencer og derigennem kvalificere sig et 
job. Skolen er på få år blevet en kæmpe 
succes, og er bl.a. blevet rost af Angela 
Merckel for dens indsats for at få flygtninge i 
arbejde. 
 
Og så blev der naturligvis også tid til at 
smage og opleve den lokale madkultur, bl.a. i 
de hyggelige streetfood haller fra 1800-tallet, 
der ligger flere steder i byen. Alt i alt var det 
to begivenhedsrige dage, der efterlod os med 
masser af inspiration og indtryk til det videre 
arbejde.  
 
 
 

 
  
 


