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Innovationsprisen 2014 

Den 8. oktober 2014 blev Patent Nords 
innovationspris uddelt for 4. år i træk. 
Vinderen blev i år Intech International A/S i 
Brønderslev.  
Virksomheden er i en rivende udvikling, og 
vandt sidste år den lokale ”Tag Fat” 
erhvervspris, og har hele tre gange har fået 
tildelt titlen som ”Gazelle-virksomhed”.  
Virksomheden får innovationsprisen, fordi 
virksomhedens ledelse har udvist evne og 
mod til at gennemføre innovativ 
produktudvikling, som de effektivt har 
beskyttet mod kopiering ved anvendelse af                                                                           
patentering. Til prisoverrækkelsen holdt Ulla 
Astman tale om innovation og vækst. 

(Carsten Trudslev (tv.), Leif Andersen (begge fra Intech) 
, Hans Harding (Patent Nord) samt Ulla Astman  
(Formand for Vækstforum Nordjylland). 

 
 
 
Case: Kjærulff Design 

Virksomheden Kjærulff Design i Hadsund har siden 
etableringen i 1992 arbejdet med industrielt design og 
rådgivning om produktudvikling. Kunderne tæller 
mange forskellige brancher og dermed en bred 
variation af produkter. Vi har skrevet en artikel om 
Kjærulff Design og deres spændende udvikling fra 
etableringen og frem til i dag. Artiklen kan læses på 
nedenstående link: 
 

                                                         www.kortlink.dk/f2yn 
 
 
 
Rekord for danske opfindelser. 

198 gange i år 2013 blev der søgt patent på 
opfindelser fra danske forskere. Det er en hidtidig 
rekord. Uddannelses- og forskningsminister Sofie 
Carsten Nielsen har udtalt, at det er blevet en kultur 
hos mange forskningsinstitutioner, at man samarbejder 
med erhvervslivet. Dette kan blandt andet lade sig 
gøre på grund af Innovationsfonden. 
Innovationsfonden uddeler bevillinger til aktiviteter 
inden for forskning, teknologiudvikling og innovation.  
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EU lancerer stort robotprojekt. 

EU kommissionen og 180 virksomheder lancerer nu 
verdens største forsknings- og innovationsprogram 
indenfor robotteknologi. På sigt regner EU med, at 
dette program vil bidrage til, at mange nye jobs vil 
blive skabt.  EU giver selv 700 millioner euro til 
projektet. Programmet inkluderer mange forskellige 
industrier så som landbrug, transport og sikkerhed. 
Der kan læses mere om programmet på 
nedenstående link: 

 
                                                          www.kortlink.dk/epzg 
 
 
 
IPR overvågning. 

Patent Nord tilbyder nu at overvåge konkurrenternes 
patentaktiviteter, eller overvåge patenter som 
indleveres indenfor din virksomheds nøgle-teknologi 
områder og rapportere om dette eksempelvis hver 3. 
måned. Hermed sikres det, at du altid holdes up-to-
date med konkurrenters R&D aktiviteter samt løbende 
holdes orienteret om nye vigtige teknologiske tiltag, 
som kan få betydning for din virksomhed.  
Kontakt os for yderligere info. 
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