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I de tidlige uger af januar 
havde Den Danske Maritime 
Fond inviteret sig selv til mø-
de og præsentation ved DTU 
Skylab. Vi var blevet be-
kendt med dem via et par af 
de projekter, vi tidligere hav-
de ydet lån i forbindelse med 
start-up af virksomhed, som 
viste sig at have haft sin vug-
ge på DTU Skylab.

Med Fondens fokus på bå-
de maritim forskning og in-
novationsprojekter, der kan 
kommercialiseres, blev vi 
meget begejstrede for kon-
ceptet ved DTU Skylab. Her 
kan studerende med de go-
de ideer komme i sandkas-
sen og udvikle nye koncep-
ter og teknologier, der kan 
være undfanget i et bache-
lor- eller kandidatprojekt 
ved alle institutter på DTU. 
Der er store ambitioner for 
DTU Skylab, og man ser sig 
selv i konkurrence med de 
fremmeste peers på tyske og 
finske universiteter. Forskel-
lige programmer og ydelser 
giver adgang til virksom-
hedspartnere, coaching, 

mulighed for prototypeud-
vikling på værksted udenfor 
normal studietid, inkubator-
forløb, formidling af soft 
funding, mv. Man coacher 
150 startups og er i berøring 
med 1.000 studerende år-
ligt. DTU Skylabs faciliteter 
tredobles med separat byg-
ning på 3.000 kvm senere i 
år baseret på en betydelig 
donation fra A.P. Møller 
Fonden.

Fødekanal 
Som en del af DTU Skylab, 
har Skylab Funding til for-
mål at give studerende og 
unge forskere adgang til soft 
funding legater med henblik 
på at forfølge en potentiel 
iværksætterkarriere. Dette 
har nu ledt til, at vi som fond 
har ydet en rammebevilling 
over to år til at oprette et ma-
ritimt spor i Skylab Funding. 
Vi fandt, at det ville tjene Det 
Blå Danmark godt at have 
denne inkubationsmulighed 
for de gode ideer og i øvrigt 
marketing kanal for early 
maritime tech development. 

Herudover vil det være en 
velkommen fødekanal for 
nye erhvervsprojekter og 
start-ups til glæde for hele 
den maritime sektor. Pro-

grammet uddeler midler til 
lovende ideer kombineret 
med adgang til fysiske værk-
stedsfaciliteter samt kompe-
tent sparring indenfor for-
retning- og produktudvik-
ling, og konkret vil vores be-
villing gå til op til 10 projek-
ter over de næste to år. Ud-
over det maritime islæt, der 

kræves, er det implicit i DTU 
Skylabs model for ansøg-
ningskriterier, at man kvali-
ficerer markedspotentiale, 
samfundsværdi og innovati-

onshøjde, ligesom man for-
holder sig til FNs 17 Ver-
densmål – alle sammen te-
maer, der indgår nøje i Fon-
dens uddelingspolitik.

Større opmærksomhed
DTU Skylab har selv formu-
leret, at ved at øremærke 
midler til maritime projek-

ter, vil man kunne styrke 
samarbejdet med relevante 
institutter og derved kunne 
præsentere muligheder og 
fremtidsudsigter i markeds-
føring over for studerende. 
Man forventer, at projektet 
bidrager til en større op-
mærksomhed omkring mu-
lighederne for at skabe inno-
vation i den maritime indu-
stri. Ved at tilbyde maritime 
startups funding-mulighe-
der samt adgang til DTU 
Skylabs accelerator pro-
gram og inkubator, er det 
tanken at gå ud til specifikke 
centre, institutter og uddan-
nelsesretninger på DTU og 
håndplukke relevante pro-
jekter, der fremviser poten-
tiale. På denne måde forven-
ter man at styrke samarbej-
det med Det Blå Danmark og 
relationen til de institutter, 
der allerede har eller frem-
over skaber potentiale til at 
få fokus på den maritime 
sektor.  

Tidligt stadie
Projekterne ligger typisk på 

et væsentligt tidligere stadie, 
end hvor vi som fond nor-
malt går ind. Men vi har alle-
rede en slags testimonial på 
programmet. Tre maritime 
startups, MASH Energy, Da-
coma og SubBlue Robotics, 
var tidligere på DTU Skylab 
programmet og har efterføl-
gende fået finansiering fra 
bl.a. Den Danske Maritime 
Fond til videreudvikling.

Den maritime industri har 
brug for flere startups/
iværksættere, da det bibrin-
ger industrien innovative 
produkter og skabelse af nye 
arbejdspladser. Derfor er vi 
glade for, at vi også via den-
ne kanal kan være behjælpe-
lig med at finansiere ny-
tænkning og innovation til 
Det Blå Danmark. Vi har hø-
je forventninger til projek-
tet, og som sektor skal vi gri-
be en sådan mulighed for at 
støtte de talentfulde stude-
rende med de gode ideer. Vi 
kan kun anbefale de interes-
serede at gøre sig bekendt 
med det meget spændende 
DTU Skylab.

Velkommen til DTU Skylab –  
Maritim innovation på en ny måde
Den maritime industri har brug for flere startups og iværksættere. En ny bevilling fra Den Danske Maritime Fond  
skal inspirere centre, institutter og uddannelsesretninger på DTU til at udvikle ny teknologi til søfarten 

”Hos DTU Skylab kan studerende 
med de gode ideer komme i sandkas-
sen og udvikle nye koncepter og  
teknologier, der kan være undfanget 
i et bachelor- eller kandidatprojekt 
ved alle institutter på DTU”

Virtuel træning via ny it-teknologi er et godt eksempel på teknologisk nytænkning med et kommercielt potentiale. Her i form af innovationsprojektet Virtual Reality Safety Training, hvor danske Virsabi er 
blandt projektparterne. Foto: Energy Innovation Cluster


