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Center for Kultur- og Oplevelses-
økonomi (CKO) 
Skal udbrede kendskabet til, hvordan 
erhvervslivet kan skabe vækst gen-
nem oplevelsesbaseret forretnings-
udvikling, samt styrke kreative aktø-
rers forretningsforståelse. 

Dansk Arkitektur Center (DAC)  
Skal skabe bred interesse for arkitek-
tur, by- og landskabsudvikling samt 
platforme for netværksskabende ak-
tiviteter, debat og videndeling. 

Dansk Design Center (DDC) 
Skal udvikle og formidle viden om 
design og arbejder for at fremme 
brugen af strategisk design i danske 
virksomheder og offentlige institutio-
ner. Datterselskab til DDC er desuden 
INDEX:. 

Danish Crafts 
Skal brande dansk kunsthåndværk 
internationalt og hjælpe professionel-
le kunsthåndværkere og designere 
ind på det internationale marked. 

Særlige institutioner på det krea-
tive område 

Det Danske Filminstitut (DFI) 
Skal fremme filmkunst, filmkultur og 
biografkultur i Danmark. Har ansva-
ret for administration af den offentli-
ge støtte til filmproduktion afsat via 
filmloven. 

Designmuseum Danmark 
Skal udstille dansk og international 
industriel design, kunstindustri og 
kunsthåndværk. 

  

 
Accelerace-forløb 
Forretningsudviklingsforløb for ambi-
tiøse opstarts- og mindre virksomhe-
der. 
 

Dansk Vækstkapital 
Investeringsfond, der foretager 
kommercielle investeringer i small 
cap-, mid cap-, venture- og mezza-
ninkapitalfonde. 

Eksportrådet 
Hjælper små og store virksomheder 
med at starte eksport og med at ud-
vide aktiviteterne til nye markeder. 

Eksportkreditfonden 
Sikrer små og store danske virksom-
heder mod de kommercielle og politi-
ske risici, der kan være ved at handle 
med andre lande. 

Fornyelsesfonden 
Støtter virksomheders forretnings-
muligheder inden for grøn vækst og 
velfærd – herunder brugerdreven in-
novation. 

GTS-institutter 
De ni GTS- institutter arbejder for at 
skabe flere innovative og konkurren-
cedygtige danske virksomheder. 
 

Innovationsnetværk 
Via innovationsnetværkene kan virk-
somheder og vidensinstitutioner dele 
erfaringer, udvikle nye ideer og sætte 
innovationsprojekter i gang. 

IP-guiden og IPR-pakken 
Guide med information om beskyttel-
se af IP-rettigheder, herunder de-
signbeskyttelse. 

Kapital-gennem-rådgivning  
Viden og rådgivning til virksomheder 
om, hvordan man kan tiltrække fi-
nansiering til sine vækstplaner. 
 

Lokal erhvervsservice i kommu-
nerne 
Vejledning til virksomheder om for-
retningsplaner, netværk, finansie-
ringsmuligheder mv. 

Proof-of-Business forløb 
Sparringsforløb, som giver iværksæt-
terne eller de mindre virksomheder 
med vækstambitioner adgang til 
sparring fra erfarne erhvervsfolk. 

Regionale vækstfora 
Udarbejder bl.a. regionale erhvervs-
udviklingsstrategier og indstiller til 
staten om anvendelse af struktur-
fondsmidler. 

Regionale væksthuse 
Hjælp til at kortlægge virksomhedens 
vækstpotentiale. Henvisning til priva-
te og offentlige tilbud. 
 

Startvækst.dk 
Information og vejledning for 
iværksættere og etablerede virksom-
heder med vækstpotentiale. 

Studentervæksthuse 
Vækst- og inkubationstiltag på ud-
dannelsesinstitutionerne, der arbej-
der med overgangen fra uddannelse 
og vækstmiljøer til bæredygtige virk-
somheder. 

Videnkupon-ordningen 
Tilskud til køb af viden eller forsk-
ningssamarbejde i forbindelse med et 
konkret udviklingsprojekt. 

Generelle initiativer med relevans 
for kreative erhverv 

Videnpilot-ordningen 
Tilskud til at ansætte en højtuddan-
net medarbejder – en videnpilot, der 
skal gennemføre et konkret udvik-
lingsprojekt for virksomheden. 

Vækstfonden  
Varetager en række finansieringsord-
ninger, der dækker både virksomhe-
ders opstart og vækst, bl.a. ordnin-
gerne ”Kom-i-gang-lån” og ”Vækst-
kaution”. 

Vækstguiden.dk 
Overblik over alle statslige tilbud om 
rådgivning og finansiering, samt de 
vigtigste regionale og EU tilbud, som 
skal skabe vækst og udvikling i virk-
somheder. 

 

 

Initativer særligt målrettet de 
kreative erhverv 

Eksportstøtte og -rådgivning sær-
ligt målrettet kreative erhverv 
Eksportrådet har særskilt fokus på at 
hjælpe kreative erhverv, herunder 
med programmet ”Born Creative. 

Kulturstyrelsens markedsførings-
aktiviteter 
En række markedsføringstiltag af 
dansk kultur inden for eksempelvis 
litteratur, musik og arkitektur. 

Markedsføring af Danmark som 
kreativ nation  
Bl.a. oprettelsen af konsortium til 
markedsføring af design, mode og 
arkitektur, etablering af Innovations-
center i Hong Kong samt Danmark 

KreaNord 
Initiativ under Nordisk Ministerråd, 
der arbejder med at fremme og ud-
vikle de kreative industrier i Norden. 



som partnerland i Business of Design 
Week 2012 i Hong Kong. 

Music Export Denmark 
Arbejder på at styrke dansk musik-
eksport, herunder gennem eksport-
støtte til projekter. 

Nordisk Computerspilprogram 
En talentpulje, der uddeler udvik-
lingsstøtte til nordiske spiludviklere. 

Oplevelseszoner (mad, mode, 
musik, computerspil) 
De fire oplevelseszoner blev oprettet 
bl.a. for at styrke vækstvilkårene i 
zonernes respektive erhverv. 

Støtteordning for computerspil 
Kulturministeriets støtteordning for 
computerspil støtter udvikling af kon-
krete computerspil. Støtten gives til 
idéudviklingsfasen. 

 
Arkitektfaglige uddannelser  
På kandidatniveau som kunstnerisk 
uddannelse på arkitektskolerne i Kø-
benhavn og Aarhus. Ved ingeniørud-
dannelserne desuden specialiseringer 
i retning af arkitektur (fx Aalborg). På 
mellemlangt niveau fx byggeri-
uddannelser, herunder konstruktør-
uddannelsen. 

Designfaglige uddannelser  
På kandidatniveau som kunstnerisk 
uddannelse på designskolerne i Kø-
benhavn og Kolding samt som linje 
på arkitektskolerne. Ved ingeniørud-
dannelserne specialiseringer i design 
(fx Aalborg og DTU). Derudover de-
signfaglige uddannelser på professi-
onshøjskolerne og erhvervsakademi-
erne samt kunsthåndværkeruddan-
nelsen. 

Scenekunstuddannelser 
Der uddannes scenekunstnere fra en 
række institutioner under Kulturmini-
steriet. Scenekunstuddannelserne 
omfatter uddannelser til skuespiller, 
dramatiker, instruktør, danser, per-
former samt en række scenetekniske 
uddannelser ved Statens Teatersko-
le.  

Billedkunstuddannelser 
Der uddannes billedkunstnere fra 
henholdsvis Det Fynske Kunstaka-
demi (Odense), Det Jyske Kunstaka-
demi (Aarhus) og Kunstakademiets 
Billedkunstskoler (København). Ud-
dannelsen i København er en seks-
årig videregående uddannelse med 
BA-, KA-struktur.  

Uddannelser  

Filmuddannelser 
Den Danske Filmskole udbyder 
kunstneriske og tekniske uddannelser 
inden for fire hovedområder (filmpro-
duktion, tv-produktion, animation og 
manuskriptforfatter) og desuden en 
spiluddannelse, som arbejder tæt 
sammen med animationsuddannel-
sen.  

Musikuddannelser  
De fire musikkonservatorier uddan-
ner inden for klassiske, rytmiske og 
musikpædagogiske fag samt tilgræn-
sende fagområder (fx elektronisk 
musik, tonemester, filmkomposition, 
music management, sangskriver 
mv.).  

IT-uddannelser, spil, digitale 
medier mv. 
Kandidatuddannelse i spil samt ud-
dannelser inden bl.a. for design og 
medier på ITU. DADIU spiluddannel-
se på Filmskolen. Gaming, webud-
dannelser mv. på kort og mellem-
langt niveau på professionshøjsko-
lerne og erhvervsakademierne. 

Medieuddannelser 
Fra Journalisthøjskolen i Aarhus samt 
universiteterne uddannes journali-
ster. Desuden uddannes på mellem-
langt niveau grafikere, tv-og medie-
tilrettelæggere og til reklamebran-
chen.  

 Merkantile uddannelser 
På uddannelser inden for det merkan-
tile hovedområde kan der specialise-
res inden for oplevelsesøkonomi, in-
novation modebranchen og markeds-
føring af smykker.  

Øvrige tekniske og naturviden-
skabelige uddannelser 
En række uddannelser inden for dis-
se hovedområder giver kompetencer 
inden for design, innovation og rele-
vante teknologier og materialer. 

  

 
Arkitektskolerne i Århus og Kø-
benhavn 
Forskning og kunstnerisk udviklings-
virksomhed som bidrag til udviklingen 
af de kreative erhverv. Forskningen 
udføres ofte i samarbejde med øvrige 
forskningsinstitutioner. 

Designskolerne i Kolding og Kø-
benhavn 
Forskning og kunstnerisk udviklings-
virksomhed som bidrag til udviklingen 
af de kreative erhverv. Forskningen 
udføres ofte i samarbejde med øvrige 
forskningsinstitutioner. 

Danish Centre for Design Re-
search 
En paraplyorganisation for design-
forskningen ved Arkitektskolen Aar-
hus, Designskolen Kolding og Det 
Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Arkitektur, Design og Kon-
servering. 

Forskning ved de kunstneriske 
uddannelser 
Det Kongelige Danske Kunstaka-
demis Billedkunstskoler og musik-
konservatorierne gennemfører 
forskning og kunstnerisk udvik-
lingsvirksomhed inden for det 
kunstneriske område. 

Forskning 

Forskning på universiteterne  
Ved de universitære forskningsinstitu-
tioner forskes der flere steder i områ-
der med relation til kreative erhverv.  

   

 


