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Vær nysgerrig
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Investeringer for fremtiden

innovationsfonden.dk
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Investeringer for fremtiden  
Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad.  
I det, som endnu ikke er skabt. I nye og bedre sundhedsbehandlinger, 
billigere energiformer, sundere fødevarer, smartere velfærd  
og integration.

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte tidlige forsknings-  
og udviklingsprojekter, når ingen andre gør det. Vi har mulighed for 
at løbe en risiko og tage en chance. Men vi gør det ikke i blinde.

Vi investerer kun i de iværksættere, forskere og virksomheder med 
banebrydende ideer, viden og drivkraft, der kan skabe vækst og løse 
de udfordringer, vi som samfund står over for.

Vi kræver hverken ejerandele eller penge retur, men vi fokuserer på 
dit projekts muligheder for at skabe resultater. Både før vi investerer 
og undervejs. Derfor følger vi projekterne tæt for at sikre, at de 
skaber værdi for os og for Danmark.

Vi er hele Danmarks innovationsfond og investerer i de bedste  
ideer og projekter uanset, hvor i landet de bliver undfanget.  
Og vi investerer både i små løsninger, som forbedrer vores hverdag, 
og store gennembrud, der kan forandre vores verden.

Innovationsfonden investerer for at gøre Danmark stærkere  
for fremtiden.

Danmarks udfordringer 
Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og 
virksomheder med viden og idéer til at løse samfundsudfordringer 
og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Innovationsfonden arbejder derfor målrettet for at:

Styrke innovationen i Danmark ved at øge antallet af innovative 
virksomheder og ved at øge antallet af højtuddannede 
medarbejdere i virksomhederne

Skabe løsninger på konkrete samfundsudfordringer gennem 
viden og ny teknologi

Øge private virksomheders investeringer i forskning  
og udvikling 

Danske virksomheder har en lav andel af medarbejdere med en 
videregående uddannelse, og samtidig har vi for få virksomheder, 
der vokser sig store. Derfor skal vi være markant bedre til at 
uddanne og udnytte potentialet hos vores talenter og 
virksomheder. Ligesom vi skal få langt mere ud af deres idéer samt 
lysten og evnen til at forandre og bøje verden. Vi skal værne om 
Danmarks skabende stjerner. 
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Vi koordinerer med de øvrige fonde og råd – både statslige og private -  
samt de regionale aktører i forsknings- og innovationsverdenen.  
Vi bestræber os på, at det skal være så enkelt som muligt for iværksættere, 
forskere og virksomheder at finde rundt i mulighederne. Og vi sikrer,  
at der kommer størst mulig værdi ud af de offentlige investeringer i 
forskning og innovation.

Vores rolle  
Vi følger dit projekt fra idé til marked, så vi sikrer, at alle får det  
bedst mulige udbytte af investeringen som muligt - både dig,  
din virksomhed og samfundet generelt. 

Vi investerer i projekter, der har potentiale til at skabe konkret 
værdi. Projekter, der fører til nye løsninger, produkter, processer 
eller besparelser. Vi gør det samtidig så enkelt, hurtigt og fleksibelt 
som muligt for dig, der ansøger.  

Værdikæden i det danske forsknings- og innovationssystem:

Innovationsfonden

Offentligt

Private fonde
Finansielle 
institutioner

Kommercialisering 
og implementering

UdviklingForskning

Det Frie Forskningsråd

Grundforskningsfonden

Ikke finansielle virksomheder

Markedsmodningsfonden

Vækstfonden

Væksthuse og 
innovationsmiljøerne

Udviklings- og 
demonstrationsprogrammer

Privat

Vores krav
Vi stiller krav til dig og din forskning og har mulighed for at 
revurdere projekter, som ikke lever op til vores krav.

Du skal vise, at dit projekt har potentiale til at skabe resultater i 
form af nye løsninger, viden, vækst og arbejdspladser. Det betyder 
også, at fonden kan justere sine investeringer, hvis projektet ikke 
udvikler sig som forventet. Til gengæld geninvesterer vi gerne i dit 
projekt, hvis det har et større potentiale end forventet. 

Dit projekts påvirkning på omverdenen skal gennemtænkes, og vi 
skal kunne se, hvorfor det giver mening at investere i projektet. 

Derfor beder vi dig uddybe følgende, når du søger:

Hvad er formålet med dit projekt?

Hvem gavner din forskning eller virksomheds nye løsninger?

Hvilken værdi skaber dit projekt for samfundet generelt? 

Ansvarlig forskning og innovation er en mærkesag for os.  
Derfor stiller vi krav til dit projekt om gennemsigtighed,  
etik og uddannelse af nye talentfulde forskere. Vi vurderer 
løbende, om dit projekt lever op til vores krav, og om  
projektets potentiale bliver udfoldet.
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Vær stædig
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Dine muligheder
Innovationsfonden investerer i dit projekt, selvom andre  
måske endnu ikke kan se mulighederne i det. Vi er klar til at  
tage en chance og løbe en risiko, for vi er her for at investere,  
så Danmark bliver stærkere. 

Vi bruger helt bevidst vendingen ’investere’ om de penge, vi skyder 
i dit projekt. Vi kræver hverken ejerandele eller at få pengene retur 
- vi fokuserer på dit projekts muligheder for at skabe nye løsninger, 
der har værdi for Danmark og skaber vækst og beskæftigelse. 
Derfor følger vi dit projekt fra start til slut for at sikre, at samfundet 
får udbytte af projektet.

Større projekter får tilknyttet en af fondens medarbejdere,  
der løbende følger projektet for at optimere værdien. 

For os er det vigtigt at være en tilgængelig fond med mindst muligt 
bureaukrati og stor risikovillighed. Vi vil gerne tiltrække landets 
bedste forsknings- og innovationsideer, og du kan søge en 
investering via fondens tre indgange:

Antal projekter fra 2014-2016

Grand Solutions
Til markante investeringer og længerevarende projekter/

partnerskaber med fokus på nye løsninger inden for 
forskning, teknologi, udvikling, kommercialisering og 

større partnerskaber.

 

Talent
Til studerende, nyuddannede og forskere, 

som ønsker at blive iværksættere eller få en 
forskerkarriere i det private.

 

Læs mere om vores indgange og investeringstyper på 
innovationsfonden.dk, skriv dig op til vores nyhedsbrev eller  
følg os på:

InnoBooster
Til mindre og mellemstore virksomheder, iværksættere og 
forskere med stærke udviklingsplaner, der har potentiale 

til at skabe en god forretning.

 

400

300 

200

100

Key
201620152014

Grand Solutions
projekter

6661
78

Erhvervsforsker
ErhvervsPhD’er og 
ErhvervsPostdoc

127
157 150

  

Iværksætterpilot
Iværksætterpiloter

4126

InnoBooster
projekter

132

365

295

39



12 13

Vær modig
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Effektmåling af 
Innovationsfondens 
investeringer

Vi følger vores projekter løbende. Det gør vi for at sikre,  
at de har værdifulde effekter for deltagerne og for samfundet.

Vores investeringer har til formål at styrke vækst og beskæftigelse 
og løse samfundsudfordringer. Derfor holder vi øje med,  
om projekterne giver afkast og værdi for samfundet. 

I modsætning til andre investorer kan eller skal Innovationsfondens 
resultater ikke nødvendigvis aflæses i aktiekurser eller årsregnskaber. 
Innovationsfondens resultater kan lige såvel aflæses i skabelsen af 
nye jobs, succesfulde virksomheder og øget velstand og velfærd 
som følge af projekternes resultater og løsninger. Ved projekternes 
afslutning evaluerer vi resultaterne og effekterne for både 
projektdeltagerne og  for samfundet.

Det er Innovationsfondens hensigt, at projektdeltagernes byrde 
med hensyn til måling af projekterne er så lille som mulig. Derfor 
indsamler vi så vidt muligt information om resultater og effekter 
fra andre kilder, fx Danmarks Statistik.

Forudsætningerne for effektmåling af forskning og innovation  
er bedre end nogensinde, men der er stadig udfordringer ved at 
måle de samfundsøkonomiske konsekvenser. Derfor arbejder 
Innovationsfonden løbende på at blive bedre og følger nøje 
udviklingen i metoder og tilgange.

Nye løsninger på samfundsudfordringer og øget vækst og beskæftigelse

Investerer og involverer deltagerne sig i projektet?

Er der fremdrift i projektet?

Er der udviklet nye processer, produkter og teknologier?

Oplever vi reel, positiv økonomisk eller  
anden samfundsgavnlig effekt af ny viden  
og nye løsninger? 
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Link mellem investeringstyper 
og vækstudfordringer
I Innovationsfonden er vi optaget af, at vores investeringer bidrager 
konkret til samfundet, og at de har en gavnlig effekt. Derfor kobler 
vi vores investeringstyper til vækstudfordringer. 
 
På den måde er vi sikre på, at vores investering i dit projekt gavner 
samfundet på sigt og løser konkrete udfordringer. Det kan enten 
være direkte på samfundsniveau eller gennem fokus på brugen af 
forskere i erhvervslivet, innovation i virksomheder eller private 
investeringer i forskning og uddannelse. 

 

 

  

Innovationsprojekt

Faciliterer og investerer i innovationsprojekter, 
der har et stort samfundspotentiale

Investeringer og arbejdskraft 
Viden om markedet 

Grundforskningskompetencer 
og -viden
Investeringer

Innovationer 
Øget kompetenceniveau mm.
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Virksomheder
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innovationsfonden.dk

Investeringer i det, der driver 
Danmark fremad
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INNOVATIONSFONDEN
Østergade 26A, 4. sal 
DK – 1100 København K
Telefon: 6190 5000 

innovationsfonden.dk


