
 

Hvad er det kommercielle 
potentiale i din forskning?  

Har du behov for nye input til dine 
innovations-tanker? 

Hvad kan du lære af de mest 
innovationsmindede forskere, 
entreprenører og venturefolk? 

• Der kan ydes støtte til ophold fra en til to måneder. 

• Netværket betaler alle direkte udgifter til 
Innovationscenteret samt et rejsetilskud på kr. 10-15.000 
pr. måned. 

• Det udsendende universitet skal dække alle øvrige løn- 
og rejseomkostninger efter intern aftale. 

• For yderligere oplysninger om mulighederne kontakt: 
Rune Heiberg Hansen på 2498 4066 / rh@dkuni.dk 

• For yderligere oplysninger om ansøgning kontakt: 
Technology Transfer Office 8942 6885. 

• Deadline 30. juni 2011 
  

 

Prøv kræfter med  

Silicon Valley’s  
innovative økosystem 
 

Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel under Danske 
Universiteter skaber nu plads til, at forskere, der ser et 
potentiale i at udvikle ny viden i kommerciel retning, kan blive 
nedsænket i Silicon Valleys dynamiske innovationsmiljø i en til 
to måneder. 

Pak din forskning, ideer og innovative drømme, og med base 
hos og hjælp fra det danske Innovationscenter i hjertet af 
Silicon Valley, kast dig ud på det dybe vand og se, hvad unikke 
kontakter på områdets forskningsinstitutioner og blandt 
entreprenører og venturekapitalister, kan gøre for dig. 

At tage en idé fra laboratorium til markedet kræver udvikling, udsyn og indsigt. Silicon Valley er ikke bare et 
af de største innovative miljøer i verden, men også et af de mest dynamiske. Her mødes forskere fra en 
række af verdens bedste universiteter med entreprenører og venturefolk, der har startet ikke bare en eller 
to virksomheder op, men 10-20-30 stk., og hvor de rette ideer og netværk kan blive til milliardforretninger 
på få år. 

Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel tilbyder forskere fra de danske universiteter adgang til 
inkubatorfaciliteterne ved danske Innovationscenter i Silicon Valley i perioder af en til to måneder. Hermed 
får du ikke bare et fysisk holdepunkt, men også råd, vejledning og ikke mindst en døråbner til forskere, 
entreprenører og venture-folk i Silicon Valley. 
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