
    

Få adgang til skræddersyet kompetenceudviklingsforløb 

Har du ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem et 

kompetenceudviklingsforløb der tager udgangspunkt i din virksomheds behov?  

Med programmet Kom-løft Sjælland kan du søge om midler til forbedrings- og udviklingsforløb med 

DTU’s eksperter, der bringer jeres egen ekspertise i spil på nye måder. 

Du kan ansøge om uvildig rådgivning og et kompetenceudviklingsforløb, som eksempelvis kan 

understøtte udvikling/forbedring af eksisterende produkter, markedsudvikling eller optimering af 

arbejdsgange.  

Forløbet tager udgangspunkt i et personligt møde med DTU’s eksperter på din virksomhed. Formålet 

med mødet er at identificere jeres problemstillinger, som der kan bygges kompetenceudviklingsforløb 

op omkring. 

 

 Lean (6 sigma grønt bælte) 

 3D print 

 Udvikling og forbedring af strategi 

 Produktionsoptimering 

 Mekanisk konstruktion og design 

 Transport og logistik 

 Innovationsprogram forbedringer 

 Kvalitetsprogram forbedringer 

 Digitalisering og digital omstilling 

 Bæredygtighed og livscyklusanalyse 

 Omstilling til Industri 4.0 

 Ledelsesudvikling og strategi 

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER 

VIGTIGE DATOER 

Der er følgende ansøgningsfrister:   Hovedforløbene starter fra: 

1. april 2021      1. maj 2021 

1. august 2021      1. september 2021 

1 marts 2022      1. april 2022 

1. august 2022      1. september 2022 

 

 

Efter en indledende samtale på virksomhed X, 

tilbyder DTU undervisning og coaching inden 

for LEAN 6 sigma.  

I et forløb over seks uger arbejder fem 

virksomhedsrepræsentanter med 

forbedringer i relation til virksomheden. 

Deltagerne uddannes inden for LEAN (6 sigma 

grønt bælte) og tager konkrete forbedringer 

med tilbage til virksomheden.  

 

EKSEMPEL PÅ ET FORLØB 



    

 

 

 Virksomheden har SMV status  

 CVR-/P-nummer i Region Sjælland 

 Optagelse på baggrund af ansøgning 

 Underskrift på følgende dokumenter 

o Partner-erklæring 

o De Minimis-erklæring 

 Udfylde start- og slutsedler 

 Udfylde timeregistreringssedler 

 Kort evaluering efter afsluttet forløb 

 Udfyldte timesedler 

VILKÅR FOR AT DELTAGE I 
PROGRAMMET 

 

 Forløbet har en værdi af mindst 60.000 kr. 

 Et forløb varer ca. 6-12 uger 

 Deltagerantallet fra virksomheden 

tilpasses virksomhedens behov 

 Deltagende virksomheder får adgang til 

værksteder og laboratorier på DTU 

campus Ballerup 

 Se mere på hjemmesiden: 
www.engtech.dtu.dk/fou/projekter/udvikling 

OM FORLØBET 

• Direkte forbedringer i form af nyt eller forbedret produkt, 

proces-forbedringer, markedsekspansion/nye markeder 

• Nye kompetencer som kan benyttes fremadrettet 

• Identifikation af vækstmuligheder inden for produkt-, 

proces- eller markedsområderne 

• Nye værktøjer til selv at drive egne udviklingsprocesser 

• Adgang til eksperter fra DTU  

• Kontakter som grundlag for videre samarbejde med både 

DTU’s eksperter og studerende 

• Grøn og cirkulær forretningsudvikling - en skarpere grøn 

profil og en mere bæredygtig forretning 

• En stor værktøjskasse der kan benyttes til fremtidige 

forbedringsprojekter 

 

EKSEMPEL PÅ UDBYTTE FRA FORLØB 

 Kompetenceløft for 

små og mellemstore 

virksomheder i 

Region Sjælland 

(kom-løft Sjælland) 

 Målrettet SMV’er i 

Region Sjælland 

 Løber i 2021 og 2022 

 Finansieret af Den 

Europæiske 

Socialfond, Danmarks 

Erhvervsfremme-

bestyrelse og 

projektets partnere 

OM PROGRAMMET 

Ansøg nu på: engtech.dtu.dk/fou/projekter/udvikling 

Eller kontakt DTU’s konsulenter:   Martin Sørensen, 3196 4957, masoe@dtu.dk 

   Rasmus Weidner, 9351 1731, raswe@dtu.dk 
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