


For at de danske produktionsvirksomheder til sta
dig hed er konkur ren ce dygtige, må der inve steres 
i forsk ning og udvikling indenfor materiale områ
det, der af EU er udpeget som en ”Key Enabling 
Technology”. 

Det er et krav, at danske produktions virksom he
der evner at om stille sig til en mere viden ba seret 
og inno va tiv produktion med udnyt telse af mate
rialers store potentialer. 

De behov, som dette må kræve i forhold til input 
af viden, produktudvikling, tekno lo gi  an vendelse 
og nye kompetencer, er hovedelementerne i 
Dansk Materiale Netværk.

Samarbejde er alfa og omega

Dansk Materiale Netværk er et unikt redskab til 
at sikre, at de involverede virksomheder gennem 
sam  ar bej de og matchmaking med videncentre og 
de højere læreanstalter opnår et tekno logisk løft 
og der ved står stærkere i den glo bale konkur ren ce.

Hensigten med Dansk Materiale Netværk er, at 
virk somheder, vi den  institutioner samt offentlige 
og private orga nisa tio ner i samarbejde løser ma  te 
rialerelaterede problem stil lin ger til gavn for dan  
ske produktions virksomheder.
 
Samarbejdet mel lem deltagerne forgår enten via 
projekter med specifikke problemstillinger eller
via deltagelse i en række vidensformidlende og   
vi dens opbyggende projekter af mere informativ 
karakter. Det konkrete projektarbejde foregår i  
netværkene:

AluNet

Netværket har fokus på formidling af nyeste vi
den om aluminium.

PlastNet

Netværket arbejder for at fremme en viden ba
seret og innovativ anvendelse af plast og kom po
sitter i den danske industri på tværs af bran cher.

StaalNet

Netværket støtter udvikling og innovation inden
for stål med særligt fokus på procestek nolo gi i 
den danske fødevare industri.

Innovation og vækst hos 
Dansk Materiale Netværks deltagere

Gennem deltagelse i de planlagte aktiviteter får 
de involverede virksomheder mulighed for at til
eg ne sig en mere innovativ tankegang, idet de 
direkte ekspo neres for innovative pro jek ter og 
tiltag ge ne reret af deres egne ønsker og behov. 

Virk som hederne præ sen teres for nye ma terialer, 
teknikker og arbejdsmetoder med bl.a. øget vi den 
og for bedret pro  ces ud nyt telse til følge.

Virksomheder og institutioner bag 
Dansk Materiale Netværk

Bag Innovationsnetværket Dansk Materiale Net
værk er der et konsortium med repræ sen tanter 
fra betydningsfulde erhvervs virk som heder, fø
ren de universiteter, fagskoler, GTSinsti tutter, 
bran che    or ga ni sa  tio ner samt kom muner, regioner 
og viden cen tre.

Omdrejningspunktet for netværket udgøres af  
sek retariatet, som i fællesskab ledes af Plast 
Center Danmark og af Staalcentrum.

Plast Center Danmark er administrator og ansvar
lig overfor de bevil gende myndigheder. 

Netværkssamarbejde med fokus på  
forskning og udvikling



Sekretariat 
DA N S K  M ATE R I ALE  N E T VÆ R K

Niels Bohrs Vej 6  ·  DK6700 Esbjerg 
www.dmnnet.com

T: 36 97 36 00 · E: info@dmnnet.com 

DMN – Danmarks industriportal 
for løsning af materialerelaterede 
problemstillinger

Dansk Materiale Netværks mange fordele

l   Adgang til forum for materiale interes serede virksomheder på tværs af bran cher

l   Adgang til netværk, hvor der foregår kon kre te og udviklende projekt sam ar bejder  
mel  lem indu stri, univer siteter, vid ens cen tre og det offentlige

l   Sparring vedrørende udarbejdelse af an  søg nin ger til offentligt støttede pro jek ter 

l   Adgang til Dansk Materiale Netværks hjemmeside for med  lemmer, www.dmnnet.com

l   Kontaktformidling og matchmaking

l   Hjælp til løsning af konkrete problem stil linger

l   Kompetenceudvikling

Tag del i fremtiden og nyd godt af de mange fordele 
Bliv medlem af Dansk Materiale Netværk


