Eksport + innovation
Karl Pedersen og Hustrus Industrifond uddeler hvert år i alt 1,5 – 5 millioner kroner til p
 rojekter, der
gavner den danske eksport. Fonden vil især støtte projekter, der involverer et grænseoverskridende
partnerskab mellem flere parter, der traditionelt er opdelt og normalt ikke vil arbejde sammen. Projekterne skal være til gavn for det brede samfund, og dette sker typisk gennem samarbejde mellem forskelligartede parter – f.eks. universiteter og virksomheder eller forskellige typer af organisationer.
Fonden har i 2018 – 2019 valgt at prioritere
følgende områder:

❶ Udvikling
 
af nye eksportværktøjer for s
 må
og mellemstore virksomheder (SMV) på
tværs af fag- og sektorgrænser
Fonden gør en indsats for at fremme SMV’eres
eksportevne, da det kan være vanskeligt for disse
at udvide deres eksportaktiviteter – både på
nære eksportmarkeder såvel som fjerne vækst
markeder. Fonden ønsker at støtte udviklingen af
nye metoder og forretningsmodeller, der gavner
SMV’eres eksportevne.

❷ Produktionsteknologi
 
og fremstillings
virksomhed
Fonden anerkender vigtigheden af en konkur
rencedygtig fremstillingsindustri i Danmark.
Fonden gør derfor en indsats for at fremme
innovationen af produktionsteknologi således,
at danske eksportvarer bliver mere attraktive på
eksterne markeder.

❸ Styrkelse
 
af danske studerendes
engagement og kompetencer
Fonden støtter studerendes udvikling af virksom
hedsrelevante kompetencer til gavn for eksport
og innovation. Internationale kompetencer er en
mangelvare blandt SMV’ere, og fonden støtter
derfor projekter, der engagerer studerende inter
nationalt.

BESTYRELSEN LÆGGER VÆGT
PÅ FØLGENDE PARAMETRE
VED UDVÆLGELSE
•
•
•
•
•
•

Eksport
Nyskabende
Partnerskabsinvolvering
Samarbejde på tværs af områder
Kommercielle muligheder
Udbredelse af ny viden.

Bestyrelsen

Historien om Karl Pedersen og fonden

• Direktør Kent Damsgaard,
DI

Karl Pedersen var iværksætter og fabrikant med
store ambitioner for Danmark. I 1934 stiftede han en
ingrediensfabrik på Frederiksberg i København, der
senere blev verdensførende og kendt under navnet
A/S Københavns Pektinfabrik. I 1968 solgte Karl
Pedersen fabrikken for 450 mio. kr., og i dag er den
kendt under navnet CP Kelco (CP for Copenhagen
Pectin) og ligger i Lille Skensved ved Køge. Efter sal
get oprettede Karl Pedersen fonden med det formål
at styrke danske virksomheders eksport inden for
det teknologiske område samt hjælpe ildsjæle med
samme visioner som ham selv. Fonden blev oprinde
ligt etableret på 10 mio. kr., men blev senere forøget
med arven fra hustru Magda Karla Pedersen.

• Bestyrelsesformand Anne Birgitte Lundholt,
Naviair
• Direktør Asbjørn Børsting,
DAKOFO
• Bestyrelsesmedlem Birthe Skands,
Bryggeriet Skands A/S
• Professor Egon Bech Hansen,
DTU Fødevareinstituttet
• Senior Vice President, CEO Thomas S. Knudsen,
MAN Diesel & Turbo Danmark
• Bestyrelsesmedlem Torben Laustsen,
Nordea A/S

Tidligere støttede projekter

GAIN NORDIC PARTNERSHIP

FREMME AF DANSKE INGREDIENTSVIRKSOMHEDERS OMDØMME OG
RAMMEVILKÅR

Formålet er at skabe en bæredygtig
platform for at drive innovation til at
skabe nærringsrige produkter til for
brugere i bunden af pyramiden.

Formålet er at samle den danske føde
vareingrediensbranche ved at forbedre
omdømmet samt øge gennemslags
kraften og synligheden over for politiske
beslutningstagere og andre stake
holdere. Dette forbedrer grundlaget
for stigende vækst i branchen i indog udland.
•

•

Kr. 1.000.000

Gain, Global Alliance for improved
nutrition

Kr. 1.065.477

DI Fødevarer

AUTOMATISERET OPBYGNING
AF KOMPOSITMATERIALE
Formålet er at designe og udvikle
en robot, der automatisk pålægger
forskellige kompositlag til et emne.
•

Kr. 1.500.000 kr.

Terma Aerostructures A/S

