
Kompetenceløft for små og mellemstore 
virksomheder i Region Sjælland
Kompetenceudviklingsforløb med DTU i Ballerup for virksomheder 
i Region Sjælland D
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INDIVIDUELT SKRÆDDERSYEDE UDVIKLINGSFORLØB TIL SMV’ER

Frem til udgangen af 2022 kan små og 

mellemstore virksomheder i Region Sjælland 

komme i betragtning til et eksklusivt, skræd-

dersyet kompetenceudviklingsforløb med DTU 

i Ballerup.

Forløbet tager udgangspunkt i et personligt 

møde med DTU’s konsulenter på din virksom-

hed. Formålet med mødet er at identificere 

jeres problemstillinger, som der kan bygges 

kompetenceudviklingsforløb op omkring.

Hvert forløb er individuelt målrettet virksom-

hedens specifikke behov.

Forløbet har en værdi af ca. kr. 60.000,- men 

virksomheder, der bedst opfylder en række 

kriterier, kan deltage gratis.

Forløb kan fx inkludere
• kompetenceudvikling af kernemedarbejdere

• udvikling af nyt produkt med Lean Start-

up-metoder

• optimering af arbejdsgange og produkter

• markedsudvikling og identificering af nye 

markeder

Værkstedsfaciliteter og 3D-print
Som en del af forløbet kan der indgå aktiviteter 

i vores værksteder og laboratorier hos DTU i 

Ballerup, som dækker hele spektret fra 3D-print 

over smedeværksted og beton til produktion-

sanlæg og robotteknologi.

Fælles for alle forløb vil det være muligt at 

arbejde med digitalisering, bæredygtighed, 

risikostyring og robusthed. 

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan 

din virksomhed kan komme i betragtning.

Kompetenceløft for små- og mellemstore 

virksomheder i Region Sjælland, løber fra 2020 til 

2022 og er finansieret af Den Europæiske 

Socialfond og projektets partnere.

Mere information på 

www.engtech.dtu.dk/fou/projekter/udvikling

Kontakt

Martin Sørensen, 31 96 49 57, masoe@dtu.dk 
Rasmus Weidner, 93 51 17 31, raswe@dtu.dk

Rune Nygaard Lerke 
29 92 40 33 rnyler@naestvederhverv.dk  
Dennis Lisner Thyssen
55 88 52 48 dlt@naestvederhverv.dk




