AUTOMATIONSBOOST

NYT
INNOVATIONSTILBUD

RoboCluster og Væksthus Syddanmark tilbyder et målrettet inno
vationsprogram, AutomationsBoost, som har til formål at skabe
generiske automatiseringsløsninger med et stor potentiale, som
efterfølgende er tæt på at være klar til kommercialisering og
salg.
Det skal ske gennem en række innovationssamarbejder mellem
små og mellemstore virksomheder med et automatiseringsbehov,
leverandører af automatiseringsløsninger i Region Syddanmark og
vidensinstitutioner.
ER JERES VIRKSOMHED I MÅLGRUPPEN?
For at være med i AutomationsBoost skal jeres virksomhed leve op
til et af nedenstående punkter:
privat leverandør af automatiseringsløsninger (integratorer)
produktionsvirksomhed
servicevirksomhed
transportvirksomhed
MED AUTOMATIONSBOOST FÅR DU:
løst en konkret automationsudfordring
tæt samarbejde mellem leverandør, vidensinstitution og kunde
medfinanseret dine udviklingstimer
testet din automationsløsning
præsenteret din automationsløsning for potentielle kunder.

INNOVATIONSSAMARBEJDE
Kravene i et innovationssamarbejde er, at der deltager mindst tre
små og mellemstore virksomheder, hvoraf en er leverandør af auto
matiseringsløsninger samt mindst en vidensinstitution.
I innovationsprocessen gennemføres der dels udviklingsfaser og
dels testfaser, som sikrer, at produkter og løsninger lever op til
kravene om enten at være prototypetestet i laboratorium eller hos
en virksomhed svarende til et Technology Readiness Level (TRL) 6
eller 7.
LØSNINGERNE
Innovationen vil være rettet mod automatiseringsløsninger med et
stort generisk potentiale, som efter programmets afslutning skal
kunne sælges til flere virksomheder som en form for standardløs
ning.
AutomationsBoost bidrager til at synliggøre de generiske løsninger
i markedet fx på workshops eller en konference over for relevante
brugere og potentielle kunder inden for produktions-, transport- og
serviceerhvervene.
Videreudviklingen frem mod den endelige kundespecifikke tilret
ning er ikke en del af programmet.

VI INVESTERER I JER
Som deltager i AutomationsBoost er der mulighed for 50% med
finansiering af lønomkostningerne i forbindelse med udvikling af
produkter og løsninger inden for robot- og automationsteknologi,
når kravene til innovationssamarbejde opfyldes. Muligheden for
50% medfinansiering af lønomkostningerne strækker sig frem til
en prototype er testet i et laboratorie eller hos en virksomhed (TRL
6/7). Videreudviklingen frem mod den endelige kundespecifikke til
retning kan der ikke opnås medfinansiering til.

OM PARTNERNE BAG AUTOMATIONSBOOST
RoboCluster og Væksthus Syddanmark arbejder i Automations
Boost sammen med partnerne Teknologisk Institut, Mads Clausen
Instituttet og Mærsk McKinney Møller Instituttet på Syddansk
Universitet, Sønderborg Vækstråd, Trekantområdet Danmark og
Udvikling Fyn.
AutomationsBoost er støttet af Den Europæiske Regionalfond og
Syddansk Vækstforum, og løber i perioden 2016-2019.

KONTAKT
Vil du høre mere om AutomationsBoost, er du velkommen
til at kontakte os:
RoboCluster
Per F. Gøse, projektleder
Telefon: 65 50 73 87
E-mail: pfg@robocluster.dk
Væksthus Syddanmark
Lars Kristensen, projektleder
Telefon: 30 43 22 55
E-mail: lkr@vhsyd.dk
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