Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark
Som en del af vækstplanen for kreative erhverv vil regeringen etablere Laboratorium for
Innovation og Kreativitet Danmark (LINKED), der skal være et iværksætter- og innovationsmiljø,
hvor virksomheder, studerende og forskere samarbejder tværfagligt om at skabe nye
forretningsmodeller, produkter og services med udgangspunkt i kreativitet, teknologi og
forretningsforståelse (initiativ 1).
Formålet er at bidrage til at styrke de kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioners samspil
med erhvervslivet om innovation og give forskere, studerende, dimittender og virksomheder bedre
adgang til værksteder og testfaciliteter.
LINKED’s aktiviteter skal være erhvervsrettede og bestå af følgende:






Entreprenørskab: Udvikle de studerendes entreprenørskabsevner. Det kan f.eks. ske ved at
de studerende, som en del af deres uddannelse, arbejder med virksomhedsprojekter, egne
start-ups eller prototyping.
Virksomhedssamarbejder: Igangsætte problembaserede udviklingsprojekter fremsat af
virksomheder, hvor der i samarbejde med forskere og studerende udvikles nye
forretningsmodeller, produkter og services
Faciliteter: Understøtte, at forskere, studerende, dimittender og virksomheder får adgang
til faciliteter til prototype fremstilling og test af ny digital teknologi.
Tværfaglighed: Understøtte udviklingen af tværfaglige uddannelsesforløb på tværs af
institutioner (fx tekniske og erhvervsøkonomiske) med henblik på at kombinere
kunstneriske færdigheder med andre fagdiscipliner.
Følgeforskning: LINKED kan medvirke til at fremme kapacitetsopbygning i de
kunstneriske videnmiljøer blandt andet i forhold til, hvordan kreative kompetencer bedst
medvirker til at skabe værdi i danske virksomheder.

Der vil blive etableret en bestyrelse, der har til opgave at formulere det nye iværksætter- og
innovationsmiljøs overordnede strategi samt forestå udmøntning af midler til konkrete indsatser.
LINKED etableres med tilknytning til de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under
Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Finansiering
Regeringen afsætter 20 mio. kr. fordelt over årene 2020-2022 til initiativet til etablering og
medfinansiering af drift, herunder fx husleje, undervisningsaktiviteter, indkøb af maskiner og
materialer, events mv. Der tages afsæt i, at deltagende aktører kan rejse yderligere finansiering til
indsatsen, herunder fra institutioner, sponsorer og fonde

