
Syddansk Universitet, Kolding Kommune og Business Kolding inviterer til et dialogmøde

Er du en mindre  virksomhed- og tænker du på at 
udvikle produkter, hvor det offentlige hurtigt bliver aktør.  

Det kan være velfærdsteknologi, grøn teknologi eller 
noget helt andet? 

Spørger du dig selv - kan der være forretning i at lave 
udvikling til – eller med det offentlige?

Offentlig/privat innovation, eller OPI, anses ofte som 
en aktivitet for større virksomheder, og ofte med en 
dagsorden sat af det offentlige. Men et godt samspil 

mellem den private virksomhed og det offentlige kan 
være afgørende, når der skal udvikles et nyt produkt. 
Her sætter vi fokus på mulighederne for den mindre 

virksomhed, eller på dig som har en god ide, som måske 
kan blive fundamentet for en ny virksomhed.

Hvor og hvornår 
Nicolai, Skolegade 2B, Kolding 

26. november kl. 8 – 10.

Små virksomheder
er der forretning i innovation med det 

offentlige?



Velkomst 

Kommunaldirektør Rikke Vestergaard: Kolding Kommunes nye vision indebærer mere 
samarbejde med virksomhederne - også de mindre - men hvordan? 

Hans Jørgen Pedersen, Invencon og Henry Larsen, SDU:
Projektet Den Stærke Hånd: Invencon er en mindre syddansk virksomhed, som blev 
skabt for at udvikle et hjælpemiddel til gigtramte i tæt samarbejde med brugere og 
offentlige såvel som private aktører. Ideen kom på et seminar for kronisk syge, og 
udviklingen er drevet af virksomhedens ønske om at tage udgangspunkt i brugernes 
behov.  Ud fra de konkrete erfaringer med brugerinvolvering i projektet vil indlægget 
sætte fokus på, hvordan et samarbejde bedst kan foregå, så den mindre virksomhed kan 
være med.

Majbritt Rostgaard Evald og Ann Clarke, SDU: 
Erfaringer fra en nylig undersøgelse blandt en række virksomheder om samarbejde med 
det offentlige (OPI). Hvad viser undersøgelsen, og hvad kan virksomhederne og det 
offentlige gøre bedre?

Anne Schødts Nielsen/ Ina Hviid, Kolding Kommune - oplæg til dialog:
Hvordan har Kolding Kommune ændret deres indkøbspolitik for at fremme et 
samarbejde med det private erhvervsliv?

Dialog med udgangspunkt i deltagernes spørgsmål og forslag

Program
8.00

8.15

8.30

9.00

9.15

9.30

Mere info...

Tilmelding

Angiv

Gebyr

Kontakt Henry Larsen (hlarsen@mci.sdu.dk)

info@businesskolding.dk, senest 22. november 

Titel, navn, evt. virksomhed, adresse, email, tlf. nummer

Arrangementet er gratis, men det koster kr. 500 at blive væk, 
såfremt du ikke melder afbud senest dagen før

Seminaret markerer afslutningen af EU Regionalfondsprojektet “Den Stærke Hånd”.
OPI-projektet er finansieret via Service Platform ved Teknologisk Institut.


