
 

 

Denmark Bridge – erhvervs- og 
iværksætternetværk på tværs af 
grænser 
Flere iværksættere har ønsker om at operere internationalt, og har derfor et naturligt fokus 

på at rejse kapital fra udenlandske investorer. Udenlandske investorer kan ud over kapital 

bidrage med netværk og kompetencer samt lette adgangen til de globale markeder. Rege-

ringen vil derfor oprette erhvervs- og iværksætternetværket Denmark Bridge. 

Flere iværksættere har ønsker om at operere internationalt, og har derfor behov for udenlandske 

investorer. Udenlandske investorer kan ofte både bidrage med kapital, kompetencer og et internatio-

nalt netværk, der kan lette adgangen til de internationale markeder. Det kan dog være vanskeligt for 

danske iværksættere at etablere de rette udenlandske kontakter hjemmefra. Særligt blandt IKT-

virksomheder opleves interesse for at skabe kontakter i investor- og teknologimiljøet i Silicon Valley. 

Derfor har regeringen i løbet af de sidste fire år opbygget SCALEit-programmet under Innovation 

Center Denmark i Silicon Valley. SCALEit fokuserer på at styrke iværksætternes kompetencer og give 

en praktisk indførelse i, hvordan man driver virksomhed i Silicon Valley.  

For at styrke indsatsen yderligere vil regeringen oprette Denmark Bridge – et erhvervs- og iværksæt-

ternetværk for danske IKT-virksomheder i Silicon Valley. Netværket vil være et offentligt-privat initiativ 

og bestå af danske og internationale erhvervsfolk og investorer med tilknytning til området. Initiativet 

etableres i samarbejde mellem Erhvervs- og vækstministeriet, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og 

Forskningsministeriet og Vækstfonden. Denmark Bridge skal supplere den eksisterende indsats og 

tilføre et stærkere fokus på blandt andet finansieringssiden.  

Denmark Bridge 

Denmark Bridge etableres som et offentligt-privat initiativ i form af et IKT-netværk. Der vil være tale om et net-

værk bestående af nøglepersoner med tilknytning til Silicon Valley, herunder erhvervsfolk, business angels, 

venture kapitalister og andre investorer - danske såvel som udenlandske. Derudover vil netværket inkludere 

iværksættere, toperhvervsfolk og virksomheder med placering i Danmark. Udgangspunktet for netværket er et 

samarbejde mellem erhvervslivet i Danmark og Silicon Valley.   

 

Denmark Bridge vil i særlig grad fokusere på at etablere og gennemføre: 

    Løbende Denmark Bridge netværksarrangementer med henblik på at informere potentielle investo-

rer/partnere om netværket og muligheder for finansieringsunderstøttelse, bl.a. igennem Vækstfonden.  

    Et årligt CEO-summit i Silicon Valley: Danske CEO’s, iværksættere samt potentielle investorer inviteres til 

Silicon Valley en gang årligt, hvor fokus f.eks. er på den globale teknologiske udvikling og betydningen heraf 

for virksomhedernes strategi.  

    Øget faglig finansieringsindsigt i rådgivning til virksomhederne på Innovationscentret i Silicon Valley omkring 

venturemarkedet generelt og Vækstfondens ordninger i særdeleshed. 
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