
Indsæt hjælpelinjer  

1. Klik Vis 

2. Sæt hak ved 

 Hjælpelinjer 

Vælg layout/design 

1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 

layout direkte under knappen Nyt dias 

Vækst og kapital 
Hedensted den 17. marts 2015 



Text Styles 

Use the TAB key to switch 

between levels 

 

Level 1 = bullets 20 pt. 

Level 2  = bullets 18 pt. 

Level 3  = bullets 16 pt. 

Level 4  = bullets 14 pt. 

Level 5 - 9  = bullets 12 pt. 

 

To go back in levels,  

Use SHIFT + TAB 

 

 

Alternatively, 

Increase and Decrease list level 

can be used instead 

Innovationsfonden 

 
 
 

Innovationsfonden investerer i entreprenører, 
forskere og virksomheder for at opdyrke og 
omsætte idéer, viden og teknologi til vækst 
og beskæftigelse for Danmark.  

I 2015 investerer Innovationsfonden 1,6 
milliarder DKK 

20/03/2015 
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Introduktion 
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Resultater 
 

 Der er gennemført mere end 30.000 behandlinger med den 
nye teknologi 
 

 Den første analyse viser en forbedring af chancerne for 
graviditet med 20 procent 
 

 Antallet af medarbejdere er vokset fra 6 til 80 medarbejdere 
 

 Salg vokser eksponentielt. Global omsætning har rundet 100 
millioner kroner. 
 

 Unisense FertiliTech A/S er gået ind med deres produkt i 30 
lande i verden, inklusiv FDA godkendelse i USA  

 
 
 

Parter  Unisense FertiliTech A/S, Københavns Universitet      
          Aarhus Universitet og Rigshospitalet 
 
 

 

 

Bedre odds for ufrivilligt barnløse 

Optimeret fertilitet 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = bullets 20 pt. 

Niveau 2 = bullets 18 pt. 

Niveau 3 = bullets 16 pt. 

Niveau 4 = bullets 14 pt. 

Niveau 5 - 9 = bullets 12 pt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT + TAB 

 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Tre indgange til Innovationsfonden 
- Talenter, InnoBooster og Store projekter 

Store projekter:  
• Større investeringer og mere langsigtede projekter og 

partnerskaber med fokus på forskning, udvikling og 
kommercialisering/implementering 
Investeringer fra 5-50 mio. Kr. 

 
InnoBooster:  
• Fokus på SMVer og start-ups med perspektivrige 

udviklingsplaner 
Investeringer op til 5 mio. kr. 

 
Talenter:  
• For kandidater og forskertalenter, der ønsker en karriere i 

erhvervslivet som forsker eller iværksætter 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = bullets 20 pt. 

Niveau 2 = bullets 18 pt. 

Niveau 3 = bullets 16 pt. 

Niveau 4 = bullets 14 pt. 

Niveau 5 - 9 = bullets 12 pt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT + TAB 

 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

InnoBooster 

• InnoBooster investerer i SMVer og 
iværksættere med perspektivrige 
udviklingsidéer 
 

• Simpel ansøgningsproces, hvor SMVer 
beskriver deres idé og udviklingsplan på 
innovationsplan.dk  
 

• Pt. kan ansøges op til 250.000 kr. 
 

• Løbende ansøgningsfrist. Svar inden for 1 
måned. 
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Større og mere fleksible investeringer i SMVer 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = bullets 20 pt. 

Niveau 2 = bullets 18 pt. 

Niveau 3 = bullets 16 pt. 

Niveau 4 = bullets 14 pt. 

Niveau 5 - 9 = bullets 12 pt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT + TAB 

 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Større og mere flesibelt InnoBooster 

6 

Ansøgninger under 500.000 kr. 
 
• Ansøgninger screenes og vurderes af 

medarbejdere i Innovationsfonden 
• Direktionen træffer den endelige beslutning 
• Svar inden for en måned 
 
Ansøgninger fra 500.000 kr. til 5 mio. kr. 

 
• Screening og vurdering i Innovationsfonden 
• Udvalgte ansøgere inviteres til at præsentere 

deres ide for panel af eksperter og 
medarbejdere i IF, der sammen vurderer idéen 

• Direktionen træffer den endelige beslutning 
• Behandlingstid 1 måned + ekspertpanel 

InnoBooster-programmet udvides ultimo juni 2015 

 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = bullets 20 pt. 

Niveau 2 = bullets 18 pt. 

Niveau 3 = bullets 16 pt. 

Niveau 4 = bullets 14 pt. 

Niveau 5 - 9 = bullets 12 pt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT + TAB 

 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Talent 
Erhvervsforsker og Iværksætterpilot 
 

• For forskningstalenter med ønske om en 
karriere i erhvervslivet. Vi investerer i 
ErhvervsPhD- eller ErhvervsPostdoc-
projekter i samarbejde med virksomheder 
 

• Ny iværksætterpilot-ordning for 
nyuddannede med stærke 
iværksætteridéer  
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Tak for opmærksomheden 

www.innovationsfonden.dk 

 


