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Nordjysk triumf i landsdækkende innovationsprogram
Hvert halve år udvælger Innovationsfonden 20 personer til optagelse i det nationale innovationsprogram
InnoFounder. Erhvervshus Nordjylland har arbejdet målrettet på at styrke den nordjyske deltagelse i
programmet, og i seneste optagelsesrunde er hele seks personer fra Nordjylland udvalgt. Dermed må der
siges at være gjort rent nordjysk bord i det prestigefyldte uddannelsesprogram, der er sat i verden for at
accelerere udviklingen af iværksætteridéer.
Aalborg, d. 21. februar 2019 – Fondens innovationsprogram InnoFounder har netop lukket den seneste
optagelsesrunde, og her er seks ud af blot 20 ledige pladser besat af iværksættere fra Nordjylland. Årsagen
bag den nordjyske succes er blandt andet, at programmet Innovativ Vækst under Erhvervshus Nordjylland
blandt andet klæder deltagerne på til at komme i betragtning til InnoFounder. Erhvervshus Nordjylland
hjælper eksempelvis deltagerne med at søge funding af deres projekt gennem InnoFounder og ikke mindst
pitche deres forretningsidé foran et panel af investorer. Det er med til at forberede deltagerne til den store
pitchfinale i København, hvor InnoFounder-deltagerne udvælges af et erhvervspanel.
At så stor en andel af de netop optagne deltagere kommer fra Nordjylland, overrasker ikke Erhvervshus
Nordjylland, der har arbejdet intensivt med alle seks iværksættere, som nu er optaget på InnoFounder.
Iværksætterne har således alle deltaget i det nordjyske forløb Innovativ Vækst for nordjyske vækst- og
vidensiværksættere.
-

At en så stor del af de optagne deltagere kommer fra Nordjylland, skyldes utvivlsomt, at Aalborg
Universitet og UCN gennem de seneste år har arbejdet intensivt med at klæde de studerende på til
at arbejde med at realisere deres forretningsideér - allerede mens de er under uddannelse.
Herefter kan Erhvervshus Nordjylland via Innovativ Vækst-programmet være med til at styrke de
nyuddannede iværksætteres allermest spændende og perspektivrige idéer, og i naturlig
forlængelse heraf optages flere af dem heldigvis på InnoFounder-forløbet, siger Anders Nørgård,
vækstkonsulent i Erhvervshus Nordjylland.

To af de seks optagne iværksættere fra Nordjylland er fra den kommende virksomhed Encida, der arbejder
med software til elektriske og akustiske tests; yderligere to er fra den allerede etablerede
iværksættervirksomhed Biogenity, der arbejder med Big Data til bioteknologiske virksomheder. De sidste to
er fra den kommende virksomhed Moti, der arbejder med software og måleudstyr til fysioterapeutisk
rehabilitering.
Innovationsfonden bærer risikoen
Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele landet –
projekter, der vel at mærke har en høj risikoprofil. Det betyder, at Innovationsfonden ofte bærer en risiko,
der er højere end den, andre programmer typisk accepterer. Ambitionen er, at det danske samfund skal
have mest mulig værdi for de penge, som fonden investerer i forskning og innovation. Derfor prioriteres
ansvarlighed højt i form af samfundsengagement, gennemsigtighed, uddannelse og etik.
Det er særdeles attraktivt at blive optaget på fondens InnoFounder-program, hvor blot 20 personer hvert
halve år kan løse billet til de 12 måneder, som forløbet strækker sig over. I perioden finansierer
InnoFounder udvikling og virksomhedsetablering i den tidlige fase, inden produktet eller teknologien er
færdigudviklet. De 12 måneders forløb fungerer som et fuldtidsarbejde, og selvom Innovationsfonden ikke
kræver de investerede penge retur, skal idéen have et passende stort forretningsmæssigt potentiale.
Fondens investeringer har til formål at løse samfundsudfordringer og styrke både vækst og beskæftigelse.
Innovationsfonden investerer ikke nødvendigvis med et direkte afkast for øje. I stedet har det også stor

værdi, at investeringsresultaterne kan aflæses i form af sociale velfærdsforbedringer og øget velstand. Læs
mere på https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innofounder
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Om Erhvervshus Nordjylland
Erhvervshus Nordjylland er et af seks Erhvervshuse i Danmark og er ejet af de 11 kommuner i Region
Nordjylland. Ud over de seks erhvervshuse kommer der filialer i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød,
Vordingborg og Rønne. I Erhvervshus Nordjylland kan alle virksomheder få kortlagt deres forretningsmuligheder af uvildige erhvervskonsulenter. Man kan trække på konsulenters specialiserede viden, og
Erhvervshus Nordjylland åbner dørene til et stort netværk af øvrige offentlige og private aktører.
Erhvervshus Nordjylland indtager en knudepunktsfunktion i det samlede nordjyske erhvervsfremmesystem
og er derudover operatør på programmer, der via privat rådgivning gør det muligt at igangsætte målrettede
udviklingsforløb. Erhvervshus Nordjylland skal derudover stå i spidsen for at udvikle den regionale
erhvervsfremmestrategi for Nordjylland. Læs mere på www.ehnj.dk

