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IT-støttet Intrapreneurship  
 
 
1. Konsortium 
 
Bag projektet står et konsortium bestående af Vitus Bering Danmark, Egion – et IT-partnerskab 
samt erhvervsvirksomhederne: KOMPAN A/S, Alux, Fredericia Furniture A/S, IC-AUTOMATION AS, 
Bie og Berntsen A/S og Carl J. Nielsen & Søn A/S (Hensigtserklæringer – bilag 2). 
 
Konsortiepartnere 
 

• Vitus Bering Danmark 
 Center for Videregående Uddannelser 

  Chr. M Østergaards Vej 4, 8700  Horsens  
  CVR: 2922 5850 

   Tlf. 7625 5000  
  Kontaktperson: Prorektor Susan Dalum 
  sd@vitusbering.dk 
  Tlf: 7625 5010 

 
 

• Egion – et IT-partnerskab 
  Havneparken 2, 7100  Vejle 

  CVR: 2738 7772 
  Tlf. 7643 2268 

  Kontaktperson: Udviklingskonsulent Jan Lindegaard Christensen 
  jlc@egion.dk  

 Tlf. 2683 0605 
 
• KOMPAN A/S   

Korsvangen, 5750 Ringe 
CVR: 4055 9817  
Tlf. 6362 1250 
Kontaktperson: Produktudviklingschef Niels Julskjær 

 
• ALUX  

Holmbladsvej 4-6, 8600 Silkeborg 
CVR: 1569 3576 
Tlf. 7026 2140 
Kontaktperson: Adm. direktør Bill T. Jensen 
alux@alux.dk  
Tlf.: 7026 2140 
 

• Fredericia Furniture A/S 
Treldevej 183, 7000 Fredericia  
Tlf. 7592 3344  

  CVR: 4560 7313 
Kontaktperson: Direktør Thomas Graversen 
 

mailto:Jlc@vejleamt.dk�
mailto:alux@alux.dk�


IT-støttet Intrapreneurship 

Vitus Bering Danmark, Center for Videregående Uddannelse 2 

• IC-Automation AS 
Alsikevej 33, 8900  Randers 
CVR: 2006 8493 
Tlf. 8710 9500 
Kontaktperson: Adm. direktør Per Danielsen,  
pda@ic-automation.dk  
Tlf.: 8710  9511  

 
• Bie og Berntsen A/S  

Klamsagervej 29, 8230 Åbyhøj 
CVR: 2733 5659  
Tlf. 8629 3522 
Kontaktperson:  Adm Direktør Søren Kirkegaard 
sk@bie-berntsen.dk 
Mobil 4494 8822  

• Carl J. Nielsen & Søn A/S 
Nyholmsvej 16, P.O. Box 2024, 8900 Randers 
CVR: 1993 7305 
Tlf.: 8642 0688 
Kontaktperson: Direktør Michael Nielsen  
mkn@cj-nielsen.dk 

 
 
Projektet vil intere flere virksomheder med som projektdeltagere under opstartsperioden. 
Som samarbejdspartnere indgår bl.a. Teknologisk Institut og Terma A/S. 
 
 
Projektadministrator  
Projektadministrator og ansvarlig overfor Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
er Vitus Bering Danmark ved prorektor Susan Dalum. 
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2. Projektbeskrivelse 
 
a. Projekttitel 
Projektets titel er: IT-støttet Intrapreneurship. 
 
b. Præsentation af konsortium 
Projektkonsortiet består af Vitus Bering Danmark, et Center for Videregående Uddannelse, en 
regional erhvervsfremmeaktør Egion og 6 fremstillingsvirksomheder. De 6 deltagende virksom-
heder spænder vidt hvad angår størrelse, produkter og branche. Produktmæssigt spænder de 
over bygningstilbehør, krydderiblandinger, industriel automation, laboratorieudstyr, design-
møbler og legeredskaber med mere (Profiler - se bilag 1). 
 
c. Rationale 
Projektet har til hensigt at styrke primært mindre og mellemstore fremstillingsvirksomheders 
innovationsevne ved hjælp af integration og anvendelse af IT-værktøjer og systemer. Projektets 
titel, IT-støttet intrapreneurship skal opfattes som innovation og vækstskabelse, der kommer 
indefra hvortil der anvendes IT-værktøjer. 
 
Erhvervsmæssigt behov og konkret problemstilling 
Projektet tager afsæt i en problemstilling, som på det seneste er fremført fra flere parter. På 
grund af den stigende konkurrence på det globale marked øges kravene til de danske 
virksomheder om styrket innovationsevne og intrapreneurship. Det vil sige, at virksomhederne 
kontinuerligt udvikler deres produkter og processer og fornyer deres kundegrupper.  
Senest er den manglende innovationsevne eller -lyst blevet belyst i en nylig afsluttet rapport fra 
Aalborg Universitet1

 

. Rapporten fastslog, at mindre end hver femte danske virksomhed er i gang 
med videnbaseret produktudvikling. Mere end hver tredje virksomhed vurderer, at de slet ikke 
har behov for produktudvikling. 

Minister for Videnskab, Teknologi og Udvikling Helge Sander udtrykte i denne sammenhæng 
bekymring2

 

 over de danske fremstillingsvirksomheders manglende interesse og kompetence 
indenfor videnbaseret produktudvikling. Den manglende interesse ses som et faresignal i forhold 
til Danmarks internationale konkurrenceevne. De danske virksomheder bør ifølge ministeren 
satse på udvikling af unikke produkter med et højt videnindhold.  

Rapporten fastslog endvidere, at virksomhederne i dag udvikler færre produkter end  i 1997, og 
at der tilsyneladende er en vigende tendens til at virksomhederne indgår i netværk og sam-
arbejde om deres produktudvikling. Innovationsevne og intrapreneurship bør være et fokus-
område for danske fremstillingsvirksomheder, hvis en fortsat proaktiv udvikling blandt de mange 
mindre og mellemstore virksomheder skal sikres eller ligefrem intensiveres. En væsentlig 
udfordring for disse virksomheder er, at sikre et højt, kontinuerligt, effektivt og målrettet 
innovationsniveau. 
 
Foranalyse 
For at kvalificere udgangspunktet for dette projekt er der gennemført en foranalyse3

                                                           
1 ”Produktudvikling i dansk fremstillingsindustri” af Adjunkt Ina Drejer m.fl. Institut for Erhvervsstudier, 
Aalborg Universitet 2004. 

 blandt 15 
fremstillingsvirksomheder indenfor målgruppen. Resultatet af analysen er, at virksomhederne er 

2 Pressemeddelelse fra Videnskabsministeriet den 9. august 2004. 
3 Interviewundersøgelsens opsummering, bilag 3 
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bevidste om vigtigheden af en innovativ praksis og, at en del af virksomhederne har erkendt 
nødvendigheden af at kunne igangsætte udviklingsprojekter for at øge innovationsevnen. 
Virksomhederne vurderer endvidere, at der mangler konkrete værktøjer til at få processen til at 
fungere, og at implementering af IT-systemer kan være et godt og nødvendigt redskab.  
 
Innovation er genstand for stor interesse fra flere sider. Imidlertid mangler der fokus på, 
hvorledes virksomheder kan optimere deres intrapreneurship og innovationsevne ved hjælp af  
IT-værktøjer. Enkelte større organisationer anvender IT-systemer og -værktøjer i deres 
innovationsproces, men dette er ikke tilfældet i mindre og mellemstore virksomheder. Dette 
synspunkt understøttes fra flere sider, hvilket kan ses af de interessetilkendegivelser projektet har 
indhentet fra ITEK, repræsentanter fra håndværksrådet og diverse erhvervsråd. Synspunktet 
bekræftes endvidere af en faglig tilkendegivelse udarbejdet af Henning Sejer Jakobsen, 
Teknologisk Institut, der må anses for at være ekspert indenfor innovation og kreative metoder. 
Endelig har projektet fået tilsagn om engagement fra den højteknologiske virksomhed Terma 
A/S, der ønsker at bistå projektet med inspiration og demonstration af virksomhedens egne tiltag 
indenfor IT-støttet innovation.  
 
Forud for ansøgningen har vi gennemført en mindre screening af udvalgte IT-systemer og 
værktøjer, der kan understøtte virksomhedernes innovationsprocesser og intrapreneurship. 
Systemerne indbefatter alt fra diverse elektroniske metoder til brainstorming, beslutnings-
software, elektroniske idébanker, applikationer til at understøtte virksomhederne i at estimere  
og prioritere konkrete produktudviklingsforslag, projektledelsesværktøjer til planlægning og 
ressourcestyring af innovationsforløbene Det viser sig4. ,

 

 at udbudet af systemer kan opdeles i tre 
meget forskellige typer af applikationer, der adresserer forskellige behov og niveauer i innova-
tionsprocessen. Når virksomhederne i målgruppen ikke allerede har givet sig i kast med at 
undersøge markedet for IT-løsninger, og selv er begyndt at anvende sådanne applikationer, 
hænger det sammen med den fundamentale problemstilling, der er omkring virksomhedernes 
manglende indsigt i nye teknologier samt manglende ressourcer til at bære den slags projekter 
igennem i virksomheden. 

Projektet formål er, at analysere og systematisere en række af ovennævnte værktøjer og 
efterfølgende introducere, tilpasse og implementere værktøjerne, således de kan understøtte 
udviklingen af nye produkter.  
 
Det skal understreges, at projektet ikke har til hensigt at udvikle nye systemer eller del-systemer. 
Udvikling af software er en opgave for de danske softwarehuse. I den sammenhæng vil projektet 
stille sine konklusioner til rådighed for softwareudviklere eller andre interesserede.  
 
Opbygning og formidling af relevant viden og kompetencer om IT 
Projektet sigter mod en videnopbygning gennem afprøvninger, refleksioner og dialog om 
metoder og IT-løsninger til understøttelse af innovation og intrapreneurship. I projektet vil der 
blive gennemført en række seminarer for virksomhederne, og de deltagende virksomheder vil 
anvende værktøjerne i egen virksomhed, hvor processen og brugen af værktøjer vil blive støttet 
af projektets konsulenter. 
 
Andre interessenter vil få adgang til den opbyggede viden på en konference, hvor resultaterne 
fremlægges og diskuteres i et åbent forum. Der vil endvidere blive produceret en dynamisk 
elektronisk håndbog, som publiceres i takt med at projektet skaber viden, erfaringer og best 

                                                           
4 Oversigt over software applikationer, bilag 4 
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practice. Der vil blive etableret et netværkssamarbejde på tværs af deltagende virksomheder, 
hvor de i en styret proces får lejlighed til at udveksle erfaringer og viden. Endelig vil Teknologisk 
Institut bidrage virksomhederne med innovationskompetencer og viden om anvendelsen af 
særlige fysiske faciliteter designet til innovationsprocesformål. 
 
Projektets nyhedsværdi og synergieffekter 
Projektet ønsker at være det første, der afprøver og udvikler best practice indenfor opbygning af 
metoder til forstærkning af virksomhedernes innovationsevne ved hjælp af mere fokuseret IT-
anvendelse. Det er også et ønske at give et input til softwarebranchen om forslag til nye IT-
løsninger som dækker målgruppens behov optimalt i både omfang, anvendelighed, kompleksitet 
og pris.  

 
d. Formål 
Et projekt omhandlende IT-understøttet intrapreneurship skal bidrage til at effektivisere og 
målrette ressourceanvendelsen, og udvikle konkrete metoder på innovationsområdet hos 
virksomheder med disse behov. Projektet skal sikre, at de deltagende virksomheder opnår højere 
idépotentiale, som udmønter sig i flere brugbare og velkvalificerede proces- eller produkt-
udviklingsidéer, og på længere sigt højne virksomhedernes konkurrenceevne og bund-
linjeresultat.    
 
Konkret er delmålene at: 

1. Afprøve metoder og IT-værktøjer til understøttelse af intrapreneurship og innovation. 
2. At udlede best practices og fastholde disse i form af en dynamisk håndbog, kurser og 

konsulentydelser. 
3. Etablere et netværk, hvor der opstår synergier ved gensidig sparring mellem 

deltagervirksomhederne. 
4. At inspirere flere virksomheder til at arbejde med systematisk IT-understøttet 

intrapreneurship. 
5. At give input til software udviklere til fremtidens idégenererings- og idéudviklings-

software. 

e. Projektets målgruppe 
Projektet er rettet mod jysk-fynske fremstillingsvirksomheder fra mindst to forskellige amter. Det 
er forventningen, at der blandt de deltagende virksomheder vil være en overvægt af mindre og 
mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte. Vores vurdering er, at disse virksomheder ikke 
besidder ressourcer og formaliserede funktioner til håndtering af innovation, mens de større 
virksomheder har deciderede afdelinger for produktudvikling.  
 
Målgruppen vil i første omgang være 5-10 virksomheder, hvilket i projektets rekrutteringsfase 
stiger op til 20, primært indenfor industri- og fremstillingsvirksomheder, som ønsker at arbejde i 
retning af mere formaliserede innovationsprocesser og produktudviklingsforløb. Efterfølgende vil 
de erfaringer, som er skabt via projektet være tilgængelige for en bredere gruppe af 
virksomheder. 
I sidste ende er danske softwareudviklingsvirksomheder også målgruppen, idet resultaterne af 
projektet gøres tilgængelige for denne målgruppe med henblik på udvikling af nye software-
løsninger. 
 
Projektarbejdet vil foregå i et samarbejde mellem de deltagende virksomheder og en 
vidensinstitution/videregående uddannelsesinstitution, Vitus Bering Danmark, en 
erhvervsfremme aktør med IT- og videnformidling som mission Egion, et IT-partnerskab. Et GTS 
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(Teknologisk Institut) med kompetencer på såvel innovationssiden som på teknologisiden vil 
være underleverandører. 
 
f. Resultater 
Projektet har til formål at skabe synlige og målbare produktudviklingsresultater hos de 
deltagende virksomheder i konsortiet, samt at skabe ny viden og erfaring som Vitus Bering 
Danmark kan anvende i undervisningen samt i yderligere spredning af best practice.  

 
Resultater for deltagende virksomheder 
De deltagende virksomheder vil opnå følgende resultater: 

• Tilførelse af ny viden og knowhow om struktureret generering, vurdering, validering 
og behandling af idéer til produktudvikling i virksomheden, herunder også nye 
metoder og processer. 

• Opkvalificering af virksomhederne i forhold til vurdering, valg, implementering og 
anvendelse af IT-løsninger til idégenererings- og idébehandlingsprocesser. 

• Implementering af metoder og IT værktøjer til støtte af idégenererings-,  
idébehandlings- og ressourceprioriteringsprocesser. 

 
Det kan sandsynliggøres, at de deltagende virksomheder på sigt vil opnå følgende effekter af at 
arbejde mere systematisk med IT-støttet intrapreneurship: 

• Hurtigere og mere kvalificeret produktudvikling. 
• Styrket beslutningskompetence og overblik over hvilke elementer, der skal være 

afklaret før en valideret beslutning kan træffes.  
• Bedre return on investment og konkurrenceevne i fremtidige produkter. 
• Generering af flere og mere velkvalificerede idéer. 
• Udvikling af medarbejdernes idépotentiale bl.a. gennem nem adgang til at komme 

af med idéer og en attraktiv incitamentsstruktur. 
• Udvikling af virksomhedernes motivation og evne til at anvende sparringspartnere i 

deres netværk i innovationsprocesser. 
• Bedre gearing og strategiske redskaber til at håndtere fremtidige innovationskrav. 
 

Resultater for andre konsortiepartnere 
Vitus Bering vil som videns- og uddannelsesinstitution  stå styrket som deltager i kommende 
projekter, hvori intrapreneurship indgår. Vitus Bering vil endvidere udbyde nye virksomheds-
kurser, hvor IT-støttet intrapreneurship indgår, ligesom erfaringerne vil indgå i de videregående 
uddannelser, specielt vil diplomuddannelser drage nytte af projektet. Som aktør i det regionale 
Erhvervsservicecenter ”Iværkcenter” vil erfaringerne herfra også blive kanaliseret ud til regionens 
iværksættere gennem temamøder. 
 
Egion vil som erhvervsfremme aktør som resultat opnå, at regionens virksomheder øger deres 
innovations- og konkurrenceevne. Dette vil ske gennem nyhedsformidling, påvirkning af 
dagsordenspunkter i de lokale fora for erhvervsudvikling og qua overførselsværdien i det gode 
eksempel hos virksomhederne. 
 
 
Der vil i punktform kunne afledes tre konkrete resultater af projektet: 

1. Forløbsmetode til implementering af IT-understøttet intrapreneurship. 
2. Kurser og uddannelsesforløb i metoder og IT anvendelsen. 
3. Ønskeliste til udviklere af idégenererings og idéudviklings software – hvad er 

virksomhedernes reelle behov. 
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Resultater for andre interessenter 
Forankring og videreudvikling af resultaterne som skabes i projektet, vil også blive sikret af en 
række af projektets interessenter, som deltager mere eller mindre aktivt i selve projektet. Således 
vil vidensinstitutionen Teknologisk Institut på linje med Vitus Bering anvende den opsamlede 
viden i rådgivnings- og projektøjemed overfor andre virksomheder. Teknologisk Institut er 
ligeledes operatør på Erhvervsservicecenter Københavns Amt, hvor erfaringerne kan kanaliseres 
ud.  
 
Erhvervsrådene, som deltager i projektet med rekrutteringsassistance, får medlemsservice i de 
deltagende virksomheder som et udbytte. 
 
Der vil med opstarten af projektet blive oprettet et web-site, hvor alle projektets deltagere har 
adgang til fælles dokumenter via brugerlogin. Alle resultater og cases som har interesse for 
øvrige interessenter vil blive publiceret på dette web-site. 
 
Erfaringer, metoder og cases som udvikles i projektforløbet, vil blive samlet og publiceret som en 
elektronisk håndbog. 
 
Afslutningsvis vil projektet afholde en konference for alle deltagende aktører og andre 
interessenter, herunder IT-udviklere, hvor projektets vigtigste resultater vil blive fremlagt.  
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g. Aktiviteter 
Projektet løber over perioden 01. januar 2005 til 31. juli 2006. 
 
Projektet indeholder følgende større milepæle: 

  
Q1 
2005 

Q2 
2005 

Q3 
2005 

Q4 
2005 

Q1 
2006 

Q2 
2006 

Projektaktiviteter       
Netværksdannelse m. 
individuel 
behovsafdækning og 
handlingsplan             
Seminarrække i 
idéudvikling             
Seminarrække i 
softwareløsninger             
Virksomhedsforløb med 
aftestning af løsninger 
(Pilotprojekt)             
Seminarrække med 
erfaringsudveksling             
Udvikling af dynamisk 
håndbog på Web-site             
Afholdelse af konference             
Generelle aktiviteter       
Markedsføringsmateriale       
Web-site oprettelse og 
vedligehold       
Evaluering             
Styregruppemøder       

 
 
Beskrivelse af aktiviteter 
Følgende projektaktiviteter er rettet direkte mod deltagervirksomhederne: 
 
Netværksdannelse med individuel behovsafdækning og handlingsplan  
Aktiviteten indeholder følgende delelementer, der opstartes så snart projektet er godkendt 
senest første kvartal 2005. 

a. Udsendelse af markedsføringsmateriale og invitation til informationsmøde, herunder 
annoncering i Erhvervsbladet. Målgruppen er primært fremstillingsvirksomheder.   

b. Afholdelse af informationsmøde for interesserede virksomheder. 
c. Omkring 20 virksomheder inviteres til at indgå i netværket som projektdeltagere 

(konsortiepartnere). 
d. Konsulentbesøg hos netværkets deltagere, hvor en konkret behovsafdækning og 

individuel foreløbig handlingsplan for virksomhedens projektdeltagelse udarbejdes 
sammen med virksomhedens projektgruppe. 

 
Seminarrække i idéudvikling  
Aktiviteten består af udvikling og afholdelse af 2 seminarer for virksomhederne, hvor generelle 
modeller og koncepter for kreativitet, idégenerering og idéudvikling gennemgås, herunder 
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forudsætningerne for at et innovativt miljø kan trives i en virksomhed. Som et led i denne 
aktivitet besøges Teknologisk Instituts ”Blå rum”, som netop er beregnet til at stimulere 
kreativitet. 
 
Seminarrække i softwareløsninger 
Aktiviteten består af afholdelsen af 2-3 seminarer for virksomhederne med en præsentation af 
forskellige eksisterende softwareløsninger til håndtering af IT-understøttet intrapreneurship. 
Disse vurderes og diskuteres og simple afprøvninger i mindre grupper etableres.  
 
Virksomhedsforløb med aftestning af løsninger (Pilotprojekt) 
Aktiviteten består i en konkretisering af virksomhedernes individuelle handlingsplaner for 
aftestning af koncepter og softwareløsninger i egen virksomhed. Herefter hjemtages software-
licenser til gennemførelse af et pilotprojekt i den enkelte virksomhed. Projektets konsulenter 
deltager på opstartsmøder i virksomheden, og besøger derudover virksomheden 1-2 gange i 
projektperioden for at holde processen i gang samt indsamle viden og erfaringer som 
virksomheden opbygger. Virksomhedens projektgruppe arbejder herefter selv videre med 
værktøjerne.  
 
Seminarrække med erfaringsudveksling 
Aktiviteten består af afholdelsen af 2-3 seminarer for virksomhederne, hvor erfaringer fra 
virksomhedsforløbene udveksles og diskuteres, herunder både metoder og IT-værktøjer. 
Deltagerne kan stille spørgsmål til hinanden og konsulenterne og virksomhedernes handlings-
planer kan justeres i takt med, at nye idéer til virksomhedsforløbet opstår. 
 
Udvikling af dynamisk håndbog på web-site 
Erfaringerne og resultaterne fra projektet opsamles løbende og vil mod slutningen af 
aktivitetsperioden blive sammenfattet til en række web-sider som en ”håndbog”. Håndbogen 
skal give inspiration og anvisninger til nye virksomheder, der ønsker at implementere software til 
understøttelse af intrapreneurship enten alene eller støttet af konsulenter. Indholdet og 
fremgangsmåden i udviklingen af håndbogen er som følger: 

a. Virksomhederne giver input til konsulenterne, der sammenfatter en case beskrivelse for 
den enkelte virksomhed. Disse cases samles som et afsnit i håndbogen. De deltagende 
virksomheder vil efter aktivitetsperioden løbende blive opfordret til at supplere deres case 
med nye erfaringer således at casene hele tiden er opdaterede. 

b. Konsulenterne sammenfatter på baggrund af de indsamlede cases, erfaringsudvekslings 
seminarerne samt en rundspørge blandt deltagerne, en række eksempler på best practice 
metoder som guideline til nye virksomheder, der ønsker at gå i gang. 

c. Konsulenterne sammenfatter en liste over de afprøvede IT-værktøjer, og giver en 
vurdering af deres egnethed til at understøtte forskellige problemstillinger og behov. 
Listen vil blive videreudviklet i takt med at nye virksomheder, som konsulenterne arbejder 
for, gør sig erfaringer med andre værktøjer. 

 
Afholdelse af konference 
Mod slutningen af aktivitetsperioden afholdes en konference for alle projektets deltagere og 
interessenter.  Her indbydes også software udviklere, som ser en interesse i at udvikle nye 
software løsninger, der løser behov projektet har afdækket. Konferencen vil endvidere være åben 
for nye virksomheder, der har interesse i at påbegynde at arbejde med IT-understøttet 
intrapreneurship selv.  
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Følgende generelle aktiviteter gennemføres for at drive og administrere projektet: 
 
Markedsføringsmateriale 
Der udarbejdes en brochure og et invitationsbrev samt en annonce, der sigter mod potentielle 
deltagervirksomheder. Disse udsendes som beskrevet under projektaktiviteten 
”netværksdannelse”. 
 
Web-site oprettelse og vedligehold 
Der oprettes et subsite på Vitus Bering´s hjemmeside, som dedikeres til projektet. Der bliver 
både et offentligt rum, hvor alle generelle informationer om og kontakt til projektet kan findes. 
Endvidere bliver der et lukket område, hvor kun projektets deltagere har adgang. I det lukkede 
område findes alle projektets dokumenter, mødeindkaldelser, referater, et diskussionsforum og 
et downloadområde for programmer til aftestning. Den web-baserede håndbog (beskrevet som 
projektaktivitet ” Udvikling af dynamisk håndbog på web-site”) lægges i det offentlige rum, 
mens kun reelle deltagere kan uploade indhold til håndbogen. 
 
Evaluering 
Projektet iværksætter en evaluering blandt de deltagende virksomheder omhandlende dels selve 
projektforløbet ,og dels de opnåede resultater ved projektdeltagelsen. Vi forestiller os endvidere 
at anvende f.eks. en PhD-studerende med speciale i innovationskapacitet til at gennemføre 
evalueringen. 
 
Styregruppemøder 
Projektets styregruppe mødes hvert kvartal i aktivitetsperioden (6 gange i alt). Styregruppen 
konstituerer sig selv med valg af formand på første styregruppemøde. Styregruppen har til 
opgave at sikre projektets fremdrift, målopnåelse og kvalitet. Styregruppen indhenter den 
nødvendige information fra projektets administrator, konsulenterne og virksomhedernes 
projektdeltagere. Styregruppen giver feedback til projektet gennem projektets administrator. 
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3. Budget  

Projektets budget er opdelt på generelle aktiviteter og projektaktiviteter. 
 
Den lokale medfinansiering består for de deltagende virksomheders vedkommende af løntimer á 
kr.  650,00 pr. time. Det samme er tilfældet for Vitus Berings og Egions deltagelse. Vitus Bering 
stiller faciliteter til rådighed i forbindelse med projektaktiviteter. Endvidere indgår rejser/kørsel 
efter gældende takster. 
Projektets deltagere forpligter sig via en projektsamarbejdsaftale og indberetter deres 
medfinansiering kvartalsvis til projektadministrator. 

Projektbudget fordelt på deltagere 

 Budget                             Kr. 
 
Vitus Bering – generelle aktiviteter 

 

Lønninger 160.000 
Rejser 20.000 
Generalomkostninger 150.000 
Formidling/videnspredning 60.000 
Generelle aktiviteter i alt 390.000 
 
Vitus Bering - projektaktiviteter 

 

Lønninger 440.000 
Konsulenter 750.000 
Rejser 40.000 
Generalomkostninger 280.000 
Projektaktiviteter i alt  1.510.000 
 
Vitus Bering total 

 
1.900.000 

 
 

 
Egion (Offentlig partner)  

 

Lønninger 120.000 
Rejser 20.000 
Generalomkostninger  80.000 
Egion i alt 
 

220.000 

 
 

 
Private partnere 

 

Løn (1.700 løntimer á kr. 600,00) 1.020.000 
Rejser 60.000 
Generalomkostninger  80.000 
Private partnere i alt 1.160.000 

Aktiviteter i alt 3.280.000 
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Finansiering 
Lokal finansiering  

- heraf private partnere kr. 1.160.000 
- Vitus Bering Danmark medfinansiering kr. 260.000 
- Egion- et IT-partnerskab medfinansiering kr. 220.000 

 

 
1.640.000 

Statslig medfinansiering/ansøgningsbeløb  
( =50% af projektbudget) 

 
1.640.000 

 

Aktiviteter i alt  3.280.000 

 

 
Projektaktiviteter fordelt på kvartalsfaser                

Projektaktiviteter Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

 
 
I alt 

Netværksdannelse med 
individuel behovsafdækning 
og handlingsplan 

300.000 300.000 
    

600.000 

 
Seminarrække idéudvikling 
  

200.000 
    

 
200.000 

Seminarrække 
softwareløsninger 
  

180.000 
    

 
180.000 

Virksomhedsforløb med  test 
af løsninger, pilotprojekt 
 

  
300.000 200.000 150.000 

  
650.000 

Seminarrække med 
erfaringsudveksling 
    

200.000 200.000 
 

 
400.000 

Udvikling af dynamisk 
håndbog på Web-site 
     

280.000 200.000 
 

480.000 

 
Afholdelse af konference 
      

180.000 
 

180.000 

 
Evaluering 
      

40.000 
 

40.000 

 
Styregruppemøder 
 

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 
 

120.000 

Projektaktiviteter i alt 320.000 700.000 320.000 420.000 650.000 440.000 
 

2.850.000 
Bemærk: Generelle aktiviteter (430.000) ikke indregnet heri. 
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4. Styregruppe 
 
Herunder angives navnene på deltagerne i projektets styregruppe: 
 

• Prorektor Susan Dalum, Vitus Bering Danmark 

• Konsulent Birgitte Malm, ITEK 

• Sekretariatschef Jan Lindegaard Christensen, Egion et it-partnerskab 

• Chefkonsulent Dan Skovgaard, Teknologisk Institut 

• Produktudviklingschef Niels Julskjær, KOMPAN A/S 

• Adm. direktør Per Danielsen, IC-Automation A/S 

• Adm. direktør Bill Torben Jensen, ALUX 

• Direktør Thomas Graversen, Fredericia Furniture A/S 

• Adm. direktør Michael Nielsen, Carl J. Nielsen & søn A/S 

• Direktør Søren Kirkegaard, Bie & Berntsen 

 
5. Interessetilkendegivelser 

 
Interessetilkendegivelser er vedlagt i bilag 5. Følgende interessenter har indgivet 
interessetilkendegivelse: 

• ITEK ved Birgitte Malm 

• Formand for håndværksrådet, Formand for DS Håndværk og Industri, Poul Ulsøe 

• Silkeborg Erhvervsråd ved Alf Bansmand 

• Horsens Erhvervsråd ved Torben Busk 

• Faglig vurdering ved Teknologisk Institut, Henning Sejer Jakobsen 

 

6. Underskrift og stempel 
 
 
Horsens den 29. september 2004 
 
 
 
 
 
 
Susan Dalum 
Prorektor 
Vitus Bering Danmark CVU 
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Bilag 

 

1. Profil af deltagende virksomheder  

 

2. Hensigtserklæringer fra virksomheder  

 

3. Interviewundersøgelsens opsummering  

 

4. Oversigt over software applikationer  

 

5. Interessetilkendegivelser  
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