
InnoBYG viser vejen til 

innovation 

Byggeriets innovationsnetværk, InnoBYG, 

hjælper byggebranchens virksomheder i 

gang med innovation og udvikling – både på 

forårskonference den 23. marts og via 

InnoBYG Projekthjælp. 

At byggebranchen trænger til et 

innovationsløft er de færreste med 

branchekendskab i tvivl om. Men det kan være 

svært at komme i gang og ikke mindst 

uoverskueligt at få overblik over 

finansieringsmuligheder, hvis man har fået en 

god idé. Den gode nyhed er, at der er hjælp at 

hente. 

Nedbrydning af barrierer 

Innovationsnetværket InnoBYG har netop 

lanceret sit nyeste tiltag – InnoBYG 

Projekthjælp, hvor virksomheder kan få den 

hjælp de skal bruge for at komme videre med 

deres innovationsprojekt. For direktør i Dansk 

Byggeri og styregruppeformand i InnoBYG, 

Michael H. Nielsen, er der ingen tvivl om, at 

tiltaget er både nødvendigt og tiltrængt. 

”Det skal være nemmere for virksomhederne at 

få hjælp til at føre deres idéer ud i livet. Nogle 

af de barrierer virksomhederne oplever, er 

mangel på viden om, hvordan man kommer fra 

idé til projekt og manglende overblik over 

finansieringsmuligheder. I en travl hverdag kan 

det være svært at afsætte de ressourcer, der 

skal til for at igangsætte et udviklingsprojekt, 

når man skal starte helt fra bunden med at 

finde ud af, hvordan man gør”, siger Michael H. 

Nielsen, og understreger, at nu er nogle af 

barriererne i hvert fald væk, for nu kan man få 

hjælp i InnoBYG. 

Professionel projekthjælp 

En anden person der kender til de barrierer og 

udfordringer virksomhederne kan løbe ind i,  

 

 

 

 

når det gælder innovation og projektudvikling 

er Almut Kaiser fra Dansk Byggeri, som har 

femten års erfaring med projektudvikling. 

Almut står i spidsen for InnoBYG Projekthjælp 

og hun glæder sig til at hjælpe virksomhederne 

videre med deres idéer. Almut kender 

udmærket til de barrierer virksomheder kan 

have, men hun ved også, hvad virksomhederne 

skal bruge for at komme i gang. 

”Ofte har virksomhederne brug for en at sparre 

med. En der kan stille de rigtige spørgsmål og 

som kan være med til at udvikle idéen i den 

rigtige retning. Man kan komme utrolig langt 

med en idé bare ved en times sparring og jeg 

oplever tit, at folk også selv bliver klogere på 

deres idé, når de får stillet de rigtige spørgsmål 

og får de svar de har brug for. Og så er der 

selvfølgelig finansieringsskoven man kan fare 

vild i. Men der kan vi også hjælpe” fortæller 

Almut Kaiser. 

Projekthjælpen i InnoBYG er opdelt i en basis 

og en udvidet del. Basishjælpen er gratis og 

består af en vurdering af idéens potentiale, 

sparring og udvikling af idéen samt 

finansieringsrådgivning og hjælp til at finde 

projektpartnere. Skal man bruge yderligere 

hjælp fastsættes en pris, for projekthjælp-

teamet kan hjælpe med hele ansøgnings-

processen - fra sparring til færdigskrevet 

ansøgning. 

De gode eksempler 

InnoBYG har generelt fokus på at få ført 

virksomheder og forskere sammen, da et 

match mellem teori og praksis er vejen frem, 

når det gælder innovation. Og netop denne 

dagsorden er en af Michael H. Nielsens 

kæpheste. 



”Vores kommende Forårskonference i InnoBYG 

den 23. marts har fokus på de gode eksempler 

på samarbejde mellem virksomheder og 

forskere. Vi tror det er vigtigt at vise, hvordan 

sådan et samarbejde kan bringe ny viden ud i 

virksomhederne og sætte gang i den 

innovation, udvikling og vækst, som er så 

nødvendig. På konferencen viser forskerne og 

virksomhederne sammen, hvordan deres 

samarbejde har bragt værdi og vækst. Så har 

man brug for inspiration og for at opleve, 

hvordan andre har båret sig ad, og høre 

hvorfor de har kastet sig ud i udvikling og 

innovation, så er man meget velkommen på 

konferencen. Der er også mulighed for at 

deltage i en innovationsworkshop, hvor man 

kan få input og innovationsværktøjer med 

hjem. Så lad det under alle omstændigheder 

være et opråb til branchen om at komme op i 

gear – grib muligheden og hjælpen, for den er 

der og det er bare om at komme i gang” slutter 

Michael H. Nielsen. 

 
Du kan læse mere om InnoBYG Projekthjælp på 

www.innobyg.dk eller kontakte Almut Kaiser 

på aka@danskbyggeri.dk. 

Du kan også læse mere om InnoBYGs 

forårskonference på www.innobyg.dk. 

Konferencen er åben for alle, men tilmelding er 

nødvendig. 
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