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IDEA arbejder for at der kommer
flere og bedre iværksættere fra
de videregående uddannelser,
som skaber nye virksomheder og
fremmer vækst og innovation i
de eksisterende.

Om IDEA
IDEA blev stiftet i 2005 på regeringens initiativ.
IDEA arbejder for at der kommer flere og bedre
iværksættere fra de videregående uddannelser,
som skaber nye virksomheder og fremmer vækst
og innovation i de eksisterende.
For at uddanne flere entreprenante kandidater
fra de videregående uddannelsesinstitutioner
arbejder IDEA med at udvikle nye fag og
uddannelser samt styrke iværksætterkulturen.
For at fremme vækst og innovation indenfor
eksisterende virksomheder arbejder IDEA med
at fremme og udvikle intraprenørskab.
IDEA er et partnersamarbejde mellem 76
institutioner, organisationer og virksomheder
med Jørgen M. Clausen i spidsen som
bestyrelsesformand. IDEA er organiseret med
et sekretariat og 5 regionale centre. Hvert
regionscenter har en udviklingschef, der
udvikler nye projekter og styrker samarbejdet
mellem parterne i regionen. For at være i
front internationalt har IDEA tilknyttet en
kreds af førende internationale eksperter
inden for innovation og iværksætteri – IDEAs
internationale Advisory Board.
IDEA er finansieret af Videnskabsministeriet,
private virksomheder og kommuner/
amter. Pengene bruges til at medfinansiere
partnerprojekter, at gennemføre forskningsog udviklingsprojekter samt afvikle regionale,
nationale og internationale konferencer,
seminarer og events.

Uddannelse og træning
Flere iværksættere fra de videregående
uddannelser kræver entreprenante
uddannelsesinstitutioner, der kan tilbyde
kvalificeret uddannelse og træning til de
studerende.

IDEA støtter og udvikler
• Nye fag, uddannelser og læringsmiljøer
for studerende
• Nye kurser, uddannelser og netværk for
undervisere
• Udvikling af samarbejdet mellem
studerende og innovative virksomheder
• Ny pædagogik, undervisningsmetoder
og værktøjer
• Tilknytning af udenlandske gæsteprofessorer
o.l. til IDEA institutioner og projekter
• Samarbejde mellem de videregående
uddannelsesinstitutioner, specielt på
regionalt plan

IDEA har særlig fokus på følgende
projekter i 2007
Efteruddannelse af undervisere
IDEA medvirker til udviklingen af en
diplomuddannelse i innovation, en international
masteruddannelse for undervisere og rådgivere
samt diverse korte kurser.
Studentervæksthuse
Studentervæksthuset IDEA-House træner de
studerendes evner i at blive iværksættere eller
innovative medarbejdere. Midlerne er sparring til
ideudviklingen og mulighed for i praksis at afprøve
iværksætterdrømmene. (www.idea-house.dk)
IDEA digitale iværksættercases
Udvikling af konkrete danske iværksætterhistorier
til undervisningsbrug på et akademisk niveau.
Casene er opbygget modulært og hentes via
Internettet.
Udvikling af blended learning
med Venture Cup
IDEA ønsker at teste hvordan
iværksætterundervisningen kan styrkes ved at
kombinere online og onsite undervisning (bedre
kendt som blended learning). Venture Cups
uddannelsesprogram bruges som test.
StudieVirksomhed
Udvikling af landsdækkende tilbud om støtte til
studerende der kombinerer studierne med drift af
egen virksomhed (www.studievirksomhed.dk).

Vækstfremme
Hvor mange aktører fokuserer på at hjælpe
iværksættere i opstartsfasen, ønsker IDEA at
sætte ind overfor eksisterende vækstorienterede
virksomheder, hvor der er behov for inspiration
og udvikling af nye kompetencer og viden.

IDEA støtter og udvikler
• Nye uddannelser, kurser og netværkstilbud
til rådgivere, investorer og ledere af
vækstvirksomheder. Fokus: ledelse,
vækststyring og radikal innovation
• Kompetenceudvikling i de 5 regionale
væksthuse
• Udvikling af nye rådgivnings- og
coachingmetoder rettet mod erhvervsledere
og vækstiværksættere
• Årlig uddeling af en IDEA/Danfoss pris
for intraprenørskab

IDEA har særlig fokus på opstart af
følgende projekter i 2007
Evalueringsværktøjet IDEA-VIQ
Softwareværktøj som standardiserer vurderingen
og evalueringen af en forretningsplan.
Værktøjet tænkes brugt af banker, rådgivere,
undervisningssektoren og iværksættere for at få
et bedre grundlag for at vurdere om et projekt
eller en ide er levedygtig.
Tech-trans systemet IDEA-Bridge
Værktøjet IDEA-Bridge er en international
børs hvor både færdigudviklende patenter og
innovationsfremmende databaser, IT-værktøjer
o.l. kan ses af virksomheder, investorer og
forskningsinstitutioner. Børsen kan skabe
grundlag for koblinger, samarbejde, nye
anvendelsesmuligheder og finansiering.

Partnere
(Primo 2007)

Alexandra Instituttet A/S
Arkitektskolen i Århus
CEU Kolding
CEUS Handelsskolecenter
Connect Denmark
Copenhagen Business School
CVU Alpha
CVU Midt-Vest
CVU Nordjylland
CVU Sønderjylland
Danfoss A/S
Danmarks Pædagogiske Universitet
Danmarks Radio
Danmarks Tekniske Universitet
Dansk ErhvervsFremme
Dansk Iværksætterforening
Danske Udviklingsparker
Den Danske Filmskole
Den Grafiske Højskole
Designskolen Kolding
Det danske akademi for Digital Interaktiv Underholdning
Erhvervsakademi E55
Erhvervsakademi Midtjylland
Erhvervsakademi Nordøstjylland
Erhvervsakademi Storstrøm
Erhvervsakademi Syd
Erhvervsakademi Vest
Erhvervsakademi Århus
Erhvervsakademiet Fyn
Erhvervscenter Nordjylland
Esbjerg Kommune
Forskerpark Aarhus A/S
Forskningscenter Risø
Frederiksberg Seminarium
FUHU
Fyns Amt
Grundfos A/S
Gumlink
Handels- og Ingeniørhøjskolen
Handelshøjskolen i Århus
Hjørring Seminarium
Håndværksrådet

Ingeniørhøjskolen i København
Ingeniørhøjskolen i Århus
Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
Innovationshus Syd
IT Universitetet i København
IværkCenter
Kaospiloterne
Kolding Kommune
Københavns Erhvervsakademi
Københavns Universitet
Niels Brock Copenhagen
Nordjyllands Erhvervsakademi
Novi Innovation
Odense Kommune
Patent- og Varemærkestyrelsen
Prime Cargo A/S
Ribe Amt
Roskilde UniversitetsCenter
Selvstændighedsfonden/Young Enterprice
Startup Company ApS
Sundheds CVU Nordjylland
Syddansk Erhvervsakademi
Syddansk Universitet
Syddanske Forskerparker
Sønderborg Kommune
Sønderjyllands Amt
Teknologisk Institut
TEKO
Trekantområdet Danmark
Vejle Amt
Vitus Bering Danmark
Young Enterprice
Zentropa WorkZ
Aalborg Universitet
Århus Amt
Århus Kommune
Aarhus Universitet

Kontakt IDEA
IDEA Denmark
Direktør: Torben Bager
Engstien 1
6000 Kolding
Telefon: 6550 1390
Telefax: 6550 1389
Mail: kontakt@idea-denmark.dk

Regionalt
IDEA København
Udviklingschef Jacob Stolt
c/o Copenhagen Business School
Porcelænshaven 18
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 3551
Mail: js.idea@cbs.dk
IDEA Midtjylland
Udviklingschef Susan Dalum
c/o Handelshøjskolen i Århus
Haslegårdsvej 10
8210 Århus V
Telefon: 8948 6609
Mail: sda@idea.sdu.dk
IDEA Nord
Udviklingschef Henriette Frahm
c/o Aalborg Universitet
Frederik Bajersvej 5
9100 Aalborg
Telefon: 9635 8082
Mail: hef@idea.sdu.dk
IDEA Sjælland
Udviklingschef Jens Lautrup Nørgaard
c/o CEUS
Vestensborg Allé 78
4800 Nykøbing F
Telefon: 5488 8111
Mail: jln@idea.sdu.dk
IDEA Syd
Udviklingschef Ivan Tyrsted
Jernbanegade 27
6000 Kolding
Telefon: 6550 1393
Mail: ivt@idea.sdu.dk

www.idea-denmark.dk

