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Ny antibiotika fra fermenteret raps.

Kunne din virksomhed vokse med ny viden?



                Samarbejdet med 

en ErhvervsPhD har gjort 

os bedre til at segmentere 

vores forbrugere. Det giver 

os mulighed for et langt 

stærkere fokus på vores 

forskellige målgrupper 

og gavner vores fremtidige 

produktudvikling.

Virksomhedsvejleder Lars Bilde i Isabellas A/S. 
Samarbejder med ErhvervsPhD Kiki Mikkelsen
og Syddansk Universitet. 

Projekttitel:  
Relationer til brugere og brugerinvolvering i netværk.



EN ERHVERVSFORSKER TILFØRER NY VIDEN 

OG INNOVATION TIL DIN VIRKSOMHED

Hvornår har du sidst udviklet din virksomhed? Ved du nok om dine kunder? Har du brug for et 

nyt produkt eller en videreudvikling af et produkt? Så er en erhvervsforsker måske noget for dig.

Formålet med Erhvervsforskerprogrammet er:

• at skabe innovation i erhvervslivet via samarbejder mellem virksomheder og universiteter

• at uddanne og udvikle forskertalenter, som er specialiseret i at skabe ny viden og innovation 

til gavn for Danmarks erhvervsliv. 

Ansæt en ErhvervsPhD eller EhvervsPostdoc
Med ansættelse af en ErhvervsPhD-studerende får I gennemført et treårigt, erhvervsrettet

forskningsprojekt i samarbejde med et universitet, hvor den studerende er indskrevet samtidig. 

Med ansættelse af en ErhvervsPostdoc får I gennemført et erhvervsrettet forskningsprojekt 

med en varighed på mellem et og tre år i samarbejde med en forskningsinstitution. 

I begge tilfælde vil I få en forsker ind i virksomheden, som kan fordybe sig i et område og levere 

viden på et højt niveau samt bygge bro til universitetet.

Vi investerer op mod halvdelen af jeres udgifter 
Innovationsfonden finansierer en del af erhvervsforskerens løn og rejseudgifter samt univer-

sitetets udgifter til projektet. 

Vi stiller krav til projektet
Både ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-projekter skal have forskningsmæssig værdi og et kom-

mercielt potentiale for din virksomhed. Og rettighederne ligger hos jer. Desuden skal der være 

en reel nyhedsværdi og en gennemtænkt plan i forhold til parternes rolle og jeres samarbejde 

fra start til slut.



    Gennem vores samarbejde

med en ErhvervsPostdoc fra 

Københavns Universitet har vi nu 

dokumenteret, at raps har samme 

sundhedseffekter som broccoli og kan 

nedbryde negative bakterier, hvilket 

betyder, at raps kan reducere brugen af 

antibiotika. Vi er en lille SMV, som hverken 

har faciliteter, tid eller økonomisk styrke 

til selv at løfte og dokumentere et så 

komplekst forskningsområde, så det 

havde ikke været muligt uden 

Erhvervsforskerprogrammet.
Virksomhedsmentor Jens Legarth fra Fermentation- 
Experts A/S i samarbejde med ErhvervsPostdoc 
Svend Roesen Madsen og Københavns Universitet.

Projekttitel: 
Ny antibiotika fra fermenteret raps.

Find information 

om ansøgningsfrister på 

erhvervsforsker.dk 

http://erhvervsforsker.dk

