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Kommunerne har sat ambitiøse mål for at 
bidrage til at reducere CO2-aftrykket. Der 
skal udvikles nye grønne løsninger, og her 
kan data og digitale teknologier vise sig at 
være vigtige brikker for at kommunerne kan 
nå disse mål. 

Men kommunerne har ikke ressourcer og 
kompetencerne til at tilegne sig de nye 
teknologier selv, og der er derfor risiko for, 
at et stort og eksisterende potentiale 
forbliver uudnyttet.

Denne ”nød” skal knækkes – i samarbejde 
med jer, via et nyt Interreg ØKS projekt, der 
arbejder på tværs af: 
 Øresund
 universiteter
 vidensinstitutioner
 virksomheder 

Projektet skal hjælpe kommuner og regioner 
med at finde de databaserede svar på deres 
klimaudfordringer. Løsninger der ikke kun 
udvikles til én kommune, men som i sin 
grundstruktur kan skaleres til andre 
kommuner og regioner og være internationalt 
levedygtige samtidig med, at de skaber vækst 
i regionen på grundlag af reelle behov.

De kommunale og regionale udfordringer skal 
identificeres, så vi kan komme i gang. 

Derfor søger vi partnere, der har lyst til at 
være med til at forme projektansøgningen. 
Partnere, der eksempelvis allerede er i gang 
med et større klimasikrings- eller 
byudviklingsprojekt, som via et Interreg
projekt kan få deres midler gearet og dermed 
få lov til at afprøve nye innovative ideer, hvor 
data og nye teknologier kan være 
omdrejningspunktet.

Idéerne er mange og kan eksempelvis handle 
om:
• Hvordan optimerer vi byens flow? Hvordan 

sikrer vi byen mod klimaforandringer? 
Hvordan kan vi bruge bygningerne i den 
grønne omstilling? Hvordan kan vi forbedre 
byerne – og sikre at de mindre byer på 
landet bliver mere attraktive?

• Skal vi arbejde med 3D bymodeller, se på 
solcellernes placering og bygningernes 
skyggevirkninger?

• Skal vi få skabt en digital tvilling, så man 
kan se, hvordan man kan energioptimere 
og forbedre drift af en bygning?

’Det er op til jer, hvad vi 
skal kaste os over.’

INNOTECH 
- TASK FORCE

VÆR MED TIL AT UDVIKLE GRØNNE, 
DIGITALE OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Partnere søges til et hovedprojekt
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Idéen bag InnoTech -Task Force er at skabe 
en tværregional arena, hvor universiteter, 
vidensinstitutioner, virksomheder og klynger 
bidrager med viden og know-how til de 
løsninger, der er behov for at få udviklet (3-
Helix, baseret på reelle behov). 

Den nyeste forskningsviden indenfor data og 
teknologier skal i spil, så virksomhederne kan 
få glæde af den, og at de samtidig kan 
komme tættere på kommunernes og 
regionernes reelle behov, så deres løsningerne 
bliver mere relevante.

Task Forcen vil samtidig sikre, at alle 
løsninger gennemgår et 360⁰ gennemsyn, der 
sikrer fokus på blandt andet GDPR, 
cybersecurity, standarder, datadeling og 
innovationsprocesser. Det digitale område 
bliver udviklet, accelereret og standardiseret 
med skaleringspotentiale for øje. 
Kommunerne vil via projektet også få et 
digitalt kompetenceløft.

Hvem kan deltage?

 Kommuner og regioner, der ønsker at 
arbejde datadrevet.

 Universiteter og organisationer, der forsker
i nye teknologiske løsninger til at fremme
grøn omstilling og øge livskvaliten.

 Virksomheder og klynger, der ønsker at 
anvende forskningsresultater og udvikle
digitale løsninger.

 Offentlige organer og organisationer, der
arbejder med data, datastandarder osv. 

Fællesskabet for Dynamiske Data/Gate 21 og 
Innovation Skåne er initiativtagere til 
ansøgningen. 

Interreg ØKS har støttet idéen, og målet er at 
indsende en hovedansøgning i efteråret 2022, 
så projektet kan starte i 2023.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte 
projektlederne:

Fællesskabet for Dynamiske Data/ Gate 21
Lise Søderberg +45 21251426 
Morten Koed Rasmussen +45 26393887

Innovation Skåne:
Fredrik Malmberg +46 73 587 7031
Markus Mårtensson +46 70143312
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