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innovation - internationalisering - digitalisering - bæredygtighed - forretningsudvikling

GoSmart - Skal din virksomhed op i næste gear?



Dine muligheder for gratis hjælp og uvildig sparring
GoSmart - Skal din virksomhed op i næste gear?

Program
Kl. 10.00 Velkomst og dagens program v/Lisbeth Strange Jensen, Business Aabenraa 

Kl. 10.10 GoSmart BSR, innovate across borders v/Lisbeth Strange Jensen

Kl. 10.25 Panelinterviews om konkrete tilbud v/Gwyn Nissen, Der Nordschleswiger

Panel:
Aija Konisevska Azadi, Enterprise Europe Network
Else Dyekjær Mejer, Det syddanske EU-kontor
Klaus Hell, Erhvervshus Sydjylland & Trade Council
Jesper Vestergaard Hansen, Enterprise Europe Network

Kl. 11.15 Spørgsmål og opsamling v/Gwyn Nissen 

Kl. 11.25 Tak for i dag v/Lisbeth Strange Jensen



Innovation er en central drivkraft 
for virksomheders udvikling og 
konkurrenceevne.

… Mange SMV’er ser muligheder i 
at indgå i innovationssamarbejde 
med videninstitutioner, men oplever 
en række barrierer. 

GoSmart BSR – innovate across borders handler om…

Øget internationalisering i de danske 
virksomheder og international samhandel  
er af afgørende betydning for 
virksomhedernes konkurrenceevne, 
produktivitet og vækst …

… forbedre SMV’ers muligheder for at øge 
samarbejdsrelationer inden for forskning 
og udvikling med udenlandske 
virksomheder, viden- og 
uddannelsesinstitutioner…



GoSmart BSR - Nyt fokuseret tilbud til SMV i Østersø-regioner
Smart specialisering           TIBS - Transnational Innovation Brokerage System 

Smart specialisering: erhvervsmæssige styrke- og potentialeområder 
Tendenser: innovation - internationalisering - digitalisering - bæredygtighed 



Brokerage System –kontakter i 7+ regioner

Viden om regionale specialiseringsområder

Vidensøgning på sektorer og tendenser

Partnersøgning (værdikæde): 
B2B, videninstitutioner / klynger  

1:1-forløb (sparring og afklaring)

TIBS - Transnational Innovation Brokerage System
Uvildig hjælp og sparring til din virksomhed 



TIBS – Partnere

1. Bialystok University of Technology

2. Podlaska Regional Development Foundation

3. Vidzeme Planning Region

4. Valga Town Government

5. Public Institution Lithuanian Innovation Centre

6. Kouvola Innovation Ltd. + *Baltic Institute of Finland

7. Hamburg Institute of International Economics

8. Business Aabenraa + *Nord Danmarks EU kontor

9. *RISE Research Institutes of Sweden

* ab 1. april 2021

TIBS - Transnational Innovation Brokerage System
Uvildig hjælp og sparring til din virksomhed 



Dine muligheder for gratis hjælp og uvildig sparring
lokal > regionalt > nationalt > internationalt

- TIBS
- Lokal og regional erhvervsservice
- EU-kontorer og Enterprise Europe Network
- The Trade Council

👀 1:1 sparring, forretningsudvikling, markedsudvikling, innovation, digitalisering, bæredygtighed, funding

Partner- og vidensøgning
Forespørgsel sendes ud til TIBS-
kolleger. dialog og matchliste. 
Virksomheden går videre med et 
eller flere emner fra matchlisten?

Screening
Virksomhedens
- idé & behov
- geografi, specialisering
- parathed
Er TIBS relevant?

Forberedelse - 1:1 sparringsforløb & 
workshop, 360 grader rundt om 
virksomheden, forretningsmodel, 
værdikæde, potentialer og handling
Resultat - En forespørgsel på 
partnersøgning eller vidensøgning.
Er TIBS relevant?

Internationalisering
Strategi og 
samarbejdsform



TIBS - uvildig hjælp og sparring til din virksomhed 
Erfaringer og eksempler

FOOD 

Specialisering / innovation Match og samarbejde

En fødevareproducent udvikler nyt koncept i målrettet B2B segment, 
hvor emballagen er det centrale element i koncept. Emballagen har 
flere funktioner og er et nøgleelement i værditilbuddet til kunden. 
Der søges en samarbejder som kan levere en løsning. 
Virksomheden har ikke specifikt Østersøfokus.

Med hjælp fra TIBS bliver virksomheden meget præcis omkring 
hvad samarbejdspartneren skal kunne. Virksomheden modtager 
flere match igennem TIBS og er klar til at gå i videre dialog 
omkring samarbejde. (COVID Stand by) 

En fødevareproducent har besluttet, at alle strategier og 
forretningsmodel skal være bæredygtige. Værdier, arbejdsgange og 
led i værdikæden gennemgås mhbp mere bæredygtighed. Emballage 
skal genbruges eller være 100% komposterbar samtidig med at 
kunders og myndigheders krav til emballage imødekommes. 
Samarbejdspartner til udvikling af løsning søges. Virksomheden har 
ikke specifikt Østersøfokus, men samarbejdspartner fra nærområde 
er en del af bæredygtig strategi.

I dialog med TIBS udarbejdes forespørgsel. 
Virksomheden modtager flere match igennem TIBS, men bruger 
samtidig eget netværk og har fået udviklet løsninger til dele af 
emballageområdet. Virksomhedens videre opfølgning på 
samarbejdspartnere er på COVID Stand by. 

En virksomhed indenfor hotel og restaurationsbranchen indgår i 
aktiviteter med lokale fødevareproducenter, og vil gerne have viden 
og inspiration til videreudvikling af madoplevelser og 
råvareanvendelse.

I dialog med TIBS udarbejdes forespørgsel til gourmet- og 
gastrouddannelsesinstitutioner med henblik på udveksling. 
Virksomheden modtager flere match igennem TIBS. 
Virksomhedens videre opfølgning er på COVID Stand by.



FOOD 

Specialisering / innovation Match og samarbejde

En fødevareproducent udvikler nyt koncept i målrettet B2B segment, 
hvor emballagen er det centrale element i koncept. Emballagen har 
flere funktioner og er et nøgleelement i værditilbuddet til kunden. 
Der søges en samarbejder som kan levere en løsning. 
Virksomheden har ikke specifikt Østersøfokus.

Med hjælp fra TIBS bliver virksomheden meget præcis omkring hvad 
samarbejdspartneren skal kunne. Virksomheden modtager flere 
match igennem TIBS og er klar til at gå i videre dialog omkring 
samarbejde. (COVID Stand by) 

En fødevareproducent har besluttet, at alle strategier og 
forretningsmodel skal være bæredygtige. Værdier, arbejdsgange og 
led i værdikæden gennemgås mhbp mere bæredygtighed. Emballage 
skal genbruges eller være 100% komposterbar samtidig med at 
kunders og myndigheders krav til emballage imødekommes. 
Samarbejdspartner til udvikling af løsning søges. Virksomheden har 
ikke specifikt Østersøfokus, men samarbejdspartner fra nærområde 
er en del af bæredygtig strategi.

I dialog med TIBS udarbejdes forespørgsel. 
Virksomheden modtager flere match igennem TIBS, men bruger 
samtidig eget netværk og har fået udviklet løsninger til dele af 
emballageområdet. Virksomhedens videre opfølgning på 
samarbejdspartnere er på COVID Stand by. 

En virksomhed indenfor hotel og restaurationsbranchen indgår i 
aktiviteter med lokale fødevareproducenter, og vil gerne have viden 
og inspiration til videreudvikling af madoplevelser og 
råvareanvendelse.

I dialog med TIBS udarbejdes forespørgsel til gourmet- og 
gastrouddannelsesinstitutioner med henblik på udveksling. 
Virksomheden modtager flere match igennem TIBS. Virksomhedens 
videre opfølgning er på COVID Stand by.



Velfærdsteknologi 

Specialisering / innovation Match og samarbejde

En producent har performance udfordringer med en 
betydende del i sine nuværende produkter. Samtidig er 
virksomheden ved at udvikle et helt nyt produkt, hvor 
delen også indgår. Nuværende samarbejdspartner er i 
fjernøsten. Der er et ønske om mulighed for tættere 
samarbejde og at finde en samarbejdspartner i Europa, 
men der er ikke specifikt Østersø-fokus.

Med hjælp fra TIBS bliver virksomheden meget præcis 
omkring hvad samarbejdspartneren skal kunne. Der er 
tale om en nøgleteknologi.  Virksomheden modtager 
flere match igennem TIBS – også på andre dele til det nye 
produkt. Virksomheden anvender samtidig sit eget 
netværk og samarbejdspartnere her vælges 

En baltisk virksomhed med speciale indenfor Virtual 
Reality har udviklet en løsning til f.eks. behandling stress, 
fobier og afhængighed. Der søges via TIBS 
samarbejdspartnere til test og konceptopsætning.
Der søges samarbejdspartnere i nærområdet. 

TIBS´ danske broker sender liste med relevante private og 
offentlige aktører samt forskningsinstitutioner til den 
baltiske broker. Der er etableret kontakt mellem baltiske 
virksomhed og dansk privat aktør.

En baltisk uddannelsesinstitution indenfor 
sundhedsområdet søger samarbejde med en dansk ditto, 
der har erfaring med innovation og nye teknologier i 
samarbejde med det private erhvervsliv. 

TIBS´ danske broker tager kontakt til dansk 
uddannelsesinstitution, der er interesseret i videndeling, 
og sender matchliste med kontaktpersoner.
Videre opfølgning på samarbejde er på COVID Stand by.



Transport & Logistik 

Specialisering / innovation Match og samarbejde

En brancheforening / klynge er interesseret i at udvide sit 
internationale netværk. Dette med henblik på branding og 
positionering, men især ift videnopbygning og -deling, 
infrastrukturelle dagsordener og de mest betydende tendenser 
for branchen som digitalisering, bæredygtighed, multinationale 
aktører og onlineplatforme samt fastholdelse og udvikling af 
erhvervets konkurrencekraft. Der er et ønske om mulighed for 
etablering af netværk med videninstitutioner og 
søsterorganisationer i Østersø-området inkl. hele Tyskland.

Sammen med TIBS er der gennemført 
workshop over værdikæde, forretningsmodel, 
udviklingsområder og værdiskabelse samt 
anbefalinger til  handlingsplan og en TIBS 
forespørgsel på netværk og videnpartnere. 
Matchprocessen er igangværende.

En virksomhed, der leverer IT løsninger til transport- og logistik-
branchen ønsker samarbejde med internationale studerende, 
der komme med udviklingsforslag til optimering af 
brugervenligheden og markedstilpasning produkter. 

Sammen med TIBS er der gennemført 
workshop over udviklingsområder og 
værdiskabelse. En TIBS forespørgsel på 
samarbejde med studerende er udsendt.  Af 
de modtagne kontakter har virksomheden 
valgt at etablere samarbejde med en tysk, en 
polsk og en dansk studerende fra et dansk 
universitet.



Dine muligheder for gratis hjælp og uvildig sparring
lokal > regionalt > nationalt > internationalt

- TIBS
- Lokal og regional erhvervsservice
- EU-kontorer og Enterprise Europe Network
- The Trade Council

👀 1:1 sparring, forretningsudvikling, markedsudvikling, innovation, digitalisering, bæredygtighed, funding

Partner- og vidensøgning
Forespørgsel sendes ud til TIBS-
kolleger. dialog og matchliste. 
Virksomheden går videre med et 
eller flere emner fra matchlisten?

Screening
Virksomhedens
- idé & behov
- geografi, specialisering
- parathed
Er TIBS relevant?

Forberedelse - 1:1 sparringsforløb & 
workshop, 360 grader rundt om 
virksomheden, forretningsmodel, 
værdikæde, potentialer og handling
Resultat - En forespørgsel på 
partnersøgning eller vidensøgning.
Er TIBS relevant?

Internationalisering
Strategi og 
samarbejdsform



Dine muligheder for gratis hjælp og uvildig sparring
GoSmart - Skal din virksomhed op i næste gear?

Interviews

Moderator

Gwyn Nissen, Der Nordschleswiger
Panel

Aija Konisevska Azadi, Enterprise Europe Network
Else Dyekjær Mejer, Det syddanske EU-kontor
Klaus Hell, Erhvervshus Sydjylland & Trade Council
Jesper Vestergaard Hansen, Enterprise Europe Network



Konsortiet i DK

Enterprise Europe Network

https://www.enterprise-europe.dk/



Innovationsvejledning og tilskud

Hjælp til adgang til Forsknings & Innovations-
finansiering

Hjælp med at finde den rigtige teknologi til at 
forbedre virksomheds innovation

Hjælp til at identificere relevante fundings
muligheder til vækst

Enterprise Europe Network



Fokusområder for 
innovationsvejledning

• Innovation

• Sustainability

• Digitalization

Enterprise Europe Network



GoSmart&Excel projektet 

• 80-100 udvalgte SMV’er fra BSR området vil 
modtage værdikæde analyse, innovationspotentiale 
vurdering, mulighed for innovations drevet 
internationalisering;

• SMV'er match med innovationspartnere
• Fælles tværnationale intelligente strategier og 

deres implementering strategier - ca. 10-15 SMV'er

Enterprise Europe Network







Enterprise Europe Network



Dine muligheder for gratis hjælp og uvildig sparring
GoSmart – skal din virksomhed op i næste gear?

Aija Konisevska Azadi, Enterprise Europe Network
Tlf.: 5010 3852 – email: aka@ndeu.dk

Else Dyekjær Mejer, Det syddanske EU-kontor
Tlf.: 30 112 177 – email: edm@southdenmark.be

Klaus Hell, Erhvervshus Sydjylland & Trade Council
Tlf.: 5077 8609 – email: kla@um.dk

Jesper Vestergaard Hansen, Enterprise Europe Network
Tlf.: 2244 7084 – email: jvh@southdenmark.be

Lisbeth Strange Jensen, Business Aabenraa
Tlf.: 7362 2024 – email: lsj@businessaabenraa.com



Tak for i dag


