
På DTU Link mødes viden og iværksætterlyst 
fra hele Region Sjælland i et fællesgavnligt, 
forskningsbaseret samarbejde.

Vi hedder DTU Link, fordi vi ser potentialet 
i forbindelsen. På DTU Link kobler forskere, 
SMV'er, start-ups og spin-outs kompetencer 
og tankekraft. Fokus er innovation og tekno-
logiske nybrud – løsninger, der kan løfte 
fremtidens problemer og gøre en forskel for 
de mange.

DTU Link er med andre ord et regionalt øko-
system for fælles fremskridt, et kraftcenter 

for positiv forandring, skabt i samarbejde 
mellem tænkere og handlere. 

DTU Link er en del af DTU, et teknisk elite-
universitet med international rækkevidde og 
standard. Som en del af DTU Link får din virk-
somhed mulighed for at dele viden og sparre 
med de største faglige kapaciteter indenfor 
teknologi, forskning og innovation. 

Vi tilbyder innovationsforløb, unikke værk-
steder, laboratorier og prototyping-faciliteter, 
hvor din virksomheds idéer kan testes og få 
et fysisk format.
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Har din virksomhed nye produkter eller løsninger i støbeskeen, der skal 
færdigudvikles, testes og valideres? DTU Link tilbyder i projektet Teknologi-
samarbejde i Region Sjælland små og mellemstore virksomheder (SMV’er) frie 
innovationsforløb baseret på videndeling og produktudvikling. Modtag op til 
300 finansierede forskningstimer til at udvikle et teknologisk koncept eller en 
prototype i tæt samarbejde med forskere fra DTU.

Dit udbytte 

 Få identificeret en teknologisk udfordring  
og udviklet eller testet en innovativ løsning  
i samarbejde med forskere fra DTU

 Få en kommerciel og teknologisk validering  
af det udviklede koncept samt forretnings- 
udvikling efter behov

 Deltag i netværksaktiviteter med forskere  
og andre SMV’er i projektet

 Få en kontorplads i DTU Link på Risø Campus  
uden beregning under forløbet

Dit forløb 

 Et innovationsforløb finansierer op til  
300 forskningstimer og giver din virksomhed 
adgang til DTU’s avancerede faciliteter i forhold  
til teknologi-, produkt- og produktionsudvikling

 Din virksomhed medfinansierer et innovations-
forløb med 600 timer

 DTU Link faciliterer opstart, gennemførelse  
og afslutning af forløbet, som typisk varer seks  
til ni måneder

Få hjælp til
udvikling og test
af nye produkter 
eller løsninger




