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MADE Aktivitetsoversigt 2019 
 

Måned Dato Type af arrangement Tema og lokation  

Jan. 8. Innovationskonference og åbning af 
Innovationsnetværket for Fremtidens Produktion 

Automation og dataopsamling 
Teknologisk Institut, Odense 

* 

Feb. 5. MADE Konference MADE Sustainable Production 
Industriens Hus, København 

* 

Feb. 26. Innovationskonference i samarbejde med  
Dansk AM Hub 

Styrket produktion med 3D-print og AM 
DTU, Lyngby 

* 

Mar.  5. Roadmapping workshop Automation og hyperfleksibel produktion 
Teknologisk Institut, Odense 

* 

Mar. 12.-14. MADE Young Researchers Workshop  
(tidl. MADE ph.d.- og postdockonference) 

Sabro Kro, Sabro 

 

 

Mar. 26.-28. MADE SPIR Studietur 
 

MTC Technology Centre med fokus på 3D-print 
Coventry, Storbritannien 

 

Apr. 9.  Virksomhedsbesøg 
 

Den automatiserede og digitale SMV 
Dolle A/S, Frøstrup 

* 

Apr. TBA Opstart af udviklingsprojekt Automation og hyperfleksibel produktion 
TBA 

* 

Maj 7. Open Lab Bearbejdning 
DAMRC, Herning 

* 

Maj 22. MADE Generalforsamling og Årsdag 2019 Industriens Hus, København  

Jun. 18. Innovationskonference i samarbejde med 
InnoSec og Infinit 

Dataopsamling og -sikkerhed i produktion 
Alexandra Instituttet, Aarhus 

* 

Aug. TBA Opstart af klyngeprojekt for SMV’er i samarbejde 
med InnoSec og Infinit 

Dataopsamling og -sikkerhed i produktion 
TBA 

* 

Aug. 21. Roadmapping workshop Additive Manufacturing 
TBA 

* 

Aug. 27. Open Lab Automation og robotter 
Teknologisk Institut, Odense 

* 

Sep. TBA Virksomhedsbesøg Den digitale produktion 
TBA 

* 

Sep. TBA Opstart af udviklingsprojekt Additive Manufacturing 
TBA 

* 

Sep. 26. Roadmapping workshop Smarte industrielle produkter  
TBA 

* 

Okt. 3. AM-Line 4.0 Open Lab 3D print i metal 
Teknologisk Institut, Aarhus 

 

Okt. 8.-10. Studietur Arena2036 
Stuttgart, Tyskland 

* 

Okt. TBA Opstart af udviklingsprojekt Smarte industrielle produkter 
TBA 

* 

Nov. 13. 

 

Open Lab Additive manufacturing og laser cladding 
FORCE Technology, Lindø 

* 

Dec. TBA Virksomhedsbesøg Smarte industrielle produkter i praksis 
TBA 

* 

* Arrangementet afholdes i regi af Innovationsnetværket for Fremtidens Produktion 
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MADE – Den nationale platform for forskning og innovation i dansk produktion 
 

Aktiviteterne i MADE fokuserer på at styrke dansk produktion gennem anvendt forskning og videndeling mellem 

virksomheder, universiteter og teknologiske eksperter.  

Læs mere om MADE, og udforsk forsknings- og innovationsområderne i MADE her: www.made.dk 

 

Innovationskonferencer 
Bliv introduceret til state-of-the-art viden og teknologi inden for et specifikt område. Førende forskere og 
eksperter deler ny viden, og virksomheder giver praktiske eksempler på anvendelse af teknologi i produktion

Open Labs
Kig ind i laboratorierne og værkstederne, hvor forskere og specialister udvikler nye løsninger og 
teknologier og gør dem klar til at skulle ud i produktionen hos danske virksomheder

Virksomhedsbesøg
Førende virksomheder inden for et specifikt område åbner sine døre og deler ud af sine 
erfaringer og viden både gennem præsentationer og via en guidet tur i produktionen

Studieture 
Tag med på en tur uden for landets grænser sammen med andre virksomheder og få 
ny viden, besøg lokale virksomheder og styrk netværket med internationale partnere

Roadmapping workshops
Vær med til sammen med andre virksomheder og forskere at finde frem til og præge de 
løsninger, som skal udvikles for bevare en stærk og konkurrencedygtig dansk produktion

Udviklingsprojekter 
Du er en del af skabelsen og afprøvningen af nye, banebrydende teknologier, når eksperter fra 
GTS'er og deltagende virksomheder udvikler nye løsninger på fælles udfordringer i industrien

Klyngeprojekter 
Med hjælp fra specialister på det pågældende område bliver en gruppe af SMV'er introduceret for nye 
produktionsteknologier og -processer, som kan være med til at løse fælles udfordringer for virksomhederne


