
Skal jeres 
innovationsprojekt

nå nye højder?

Tjek mulighederne for støtte til SMV’er
Eurostars - SMV-instrumentet - InnoBooster
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Arbejder din virksomhed med et unik ud-
viklingsprojekt, hvor en ny service, proces eller 
produkt kan gøre en forskel? Men mangler I 
viden og sparring for at kunne tage projektet 
til næste niveau? Og måske endda helt til hyl-
derne på markedet? 

Uanset om I er i modningsfasen, er klar til 
udvikling af prototype eller er nået helt til 
kommercialiseringen kan et af programmerne 
hjælpe. Og det kan både være i et nationalt 
eller internationalt perspektiv. 

Kravet er, at I er ambitiøse og klar til at inves-
tere den påkrævede tid og og de nødvendige 
ressourcer.

Læs videre i folderen og find ud af, hvilket pro-
gram der passer bedst til jeres projekt. 

Hvorfor skal I søge 
programmerne?

De tre progammer Eurostars, SMV-instrumentet og In-
noBooster investerer alle i dygtige og vækstfokuserede 
SMV’er, der ønsker styrke til at udvikle deres forsknings- 
og innovationsprojekt. De tre programmer medfinansierer 
til SMV’ers 1) arbejdstimer, 2) samarbejde med videnlever-
andører og 3) køb af materiale til brug inden for projektets 
rammer. 

Udover medfinansiering til projektet stimulerer program-
merne også nye samarbejder i og uden for Danmark med 
vidensinstitutioner, universiteter og andre virksomheder. 
Dertil giver deltagelse i programmerne anerkendelse og 
styrker omdømmet, der kan øge mulighederne hos fremti-
dige kunder og investorer.
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Eurostars er et internationalt program på tværs af 35 
fortrinsvist europæiske lande, der alle er medlem af 
innovationsnetværket Eureka. 

Eurostars investerer i udviklings- og forskningsbasere-
de virksomheder med fokus på teknologiske løsninger 
inden for alle fagretninger og temaer. Programmet 
understøtter udviklingen af nye innovative produkter, 
processer eller services med et internationalt poten-
tiale. Her skal I være gearet til, at jeres produkt eller 
service kan være klar til markedet inden for to år fra 
ansøgningen. 

I EUREKA-samarbejdet er det også muligt at få hjælp 
til at træne pitch for investorer og investormøder. Det 
sker gennem EUREKA platformen E!nnovest program-
met.

Da det er et krav, at der skal være mindst to parter 
fra to forskellige lande i projektet, giver Eurostars 
muligheder for nye samarbejder mellem virksom-
heder og akademiske partnere på tværs af Europas 
landegrænser. Et typisk Eurostars-projekt består af 3-4 
partnere på tværs af 2-3 lande.

Eurostars 
er for jer, der vil arbejde med 
internationale partnere

Vil du vide mere om Eurostars?

Innovationsfonden og de enkelte regioner kan fortælle 
dig mere om Eurostars og de danske rammer. Du kan 
læse om det på Innovationsfondens hjemmeside.

Du kan desuden finde yderligere information samt 
ansøgningsskema på Eurostars’ egen hjemmeside.

Ansøger: Der skal være mindst to parter fra to forskellige Eurostars lande i et 
Eurostars-projekt – dvs. minimum to deltagere. Mindst 50% af projektet skal 
gennemføres af de deltagende forskningsintensive SMV’er.

Tilskud: I Danmark kan man maksimalt få 500.000 EUR til alle danske deltagere 
i et Eurostars-projekt. Er der kun én dansk deltager begrænses Innovationsfon-
dens medinvestering til 300.000 EUR. Det gennemsnitlige budget for et samlet 
projekt er 1 til 1,5 mio.EUR.

Varighed: Et projekt kan vare op til 3 år. 

Ansøgningsfrist: Eurostars har 2 ansøgningsfrister: I marts og september.

Svar på ansøgning: Efter 4-5 måneder.

Fakta

https://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/eurostars
https://www.eurostars-eureka.eu
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SMV-instrumentet er en europæisk ordning under  
EU’s rammeprogram Horizon 2020, der yder tilskud 
til innovative SMV’er med ambitioner om vækst i et 
europæisk perspektiv. 

SMV-instrumentet understøtter udviklingen og kom-
mercialiseringen af innovative produkter, services og 
processer. Det kræver, at I som virksomhed har et klart 
billede af, hvad der er kundernes behov, og hvordan 
i kan levere den optimale løsning til dem. Og I skal 
kunne se, hvordan jeres projekt kan skabe værdi på 
europæisk plan. 

SMV-instrumentet 
er for jer med store ambitioner om 
international vækst 

Vil du vide mere om 
SMV-instrumentet?

Hvis du vil vide mere og have hjælp til at ansøge 
SMV-instrumentet, kan du finde jeres nærmeste re-
gionale rådgiver omkring EU-støtte her. 

Du kan også finde yderligere information på Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Ansøger: I kan både søge som én SMV eller i et SMV-konsortium.

SMV Instrumentets tre faser indbefatter følgende:

Fase 1 (Forretningsplan):
• Tilskud: 50.000 EUR
• Varighed: Cirka 6 måneder
• Ansøgningsfrist: 4 ansøgningsfrister i løbet af året
• Svar på ansøgning: Efter 2 måneder

Fase 2 (Udvikling):
• Tilskud: 0,5 – 2,5 mio EUR
• Varighed: Cirka 12-24 måneder
• Ansøgningsfrist: 4 ansøgningsfrister i løbet af året
• Svar på ansøgning: Efter 4 måneder

Fase 3 (Kommercialisering):
• Tilskud: Gratis rådgivning
• Varighed: Ingen krav
• Du skal have deltaget i fase 1 og/eller fase 2 for at få fase 3

Fakta
SMV-instrumentet tilbyder støtte til tre forskellige 
faser: 
1. Forretningsplan: Konceptudvikling og for-
         undersøgelse af produktets eller servicens kom 
         mercielle og tekniske potentiale.
2. Udvikling: Miniaturemodellering, prototypeud-

vikling og test af produktet eller servicen.
3. Kommercialisering: Rådgivning til endelig 

markedsforberedelse og kommercialisering af idé 
eller produkt. (Du skal have deltaget i fase 1 og/
eller fase 2, før du kan få adgang til fase 3.)

http://eusupport.dk/da
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/eus-forsknings-og-innovationsprogram-horizon-2020/introduktion-til-horizon-2020/innovation-i-sma-og-mellemstore-virksomheder
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Ansøger: Du søger som én SMV, iværksættervirksomhed eller forsker med CVR-nummer.

Tilskud: Man kan ansøge om bidrag til: 
• Mellem 50.000 kr. – 500.000 kr.: Simpel ansøgningsproces.
• Mellem 500.000 kr. – 5 mio. kr.: Stiller højere krav og kræver mundtlig præsentation.

Varighed: Et projekt kan vare op til 2 år.

Ansøgningsfrist: Du kan ansøge løbende. Dog er der pause omkring sommer og jul.

Svar på ansøgning: 
• Op til 500.000 kr.: I har svar på ansøgningen efter ca. 1 måned.
• Op til 5 mio. kr.: I har svar på ansøgningen efter 2-3 måneder.

Fakta
InnoBooster understøtter udviklingen af innovative 
produkter, processer eller services med et stærkt for-
retningsmæssigt potentiale, der kan styrke konkurren-
ceevnen og skabe vækst, men som kræver viden for at 
blive til virkelighed. Ny viden kan eksempelvis komme 
fra universiteter, et privat udviklingshus eller en ny 
medarbejder med særlige kompetencer.

InnoBooster medfinansierer projektet med op til 33 % 
af de samlede udgifter. Som virksomhed skal I derfor 
vise, at I enten har en vis omsætning eller har tiltrukket 
ekstern kapital. Som start-up er det tilstrækkeligt med 
et stærkt team, der har lovende resultater at bygge på.

InnoBooster 
– når forretningsidéer kræver ny viden

 

InnoBooster er et dansk program, der investerer i 
vidensbaserede innovationsprojekter hos SMV’er, 
iværksættervirksomheder og forskere med kommer-
cielt lovende resultater.

Vil du vide mere om 
Innobooster?

Innovationsfonden kan fortælle dig mere om Inno-
Booster. Læs mere på deres hjemmeside.

InnoBooster hotline 
Telefontid 9-12: Tlf.: +45 61 90 50 05
E-mail: Innobooster@innofond.dk

https://innovationsfonden.dk/da/investeringstype/innobooster
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Der stilles store krav til både indhold og formidling. 
Derfor betaler det sig at gøre sig umage – og afsætte 
den rette mængde tid og ressourcer til at ansøge et af 
de tre programmer. En ansøgning kan indeholde al det 
rigtige i forhold til projektet. Men hvis den er svær at 
gå til for dem, der skal bedømme projektet, er der en 
meget lille chance for at få midler fra programmet.

Mange virksomheder har derfor gode erfaringer med 
at søge hjælp til at blive en god formidler og til at sikre, 
at ansøgningen indeholder alle de elementer, det 
kræves for at få en positiv tilbagemelding. 

EU-DK Support
I Danmark har vi flere professionelle rådgivere, der 
sidder lokalt og regionalt, og som er klar til at hjælpe 
jer med at ansøge til SMV-instrumentet. Mange af 
rådgiverne kan også hjælpe med ansøgningen til Euros-
tars og InnoBooster. Gå ind på www.eusupport.dk og 
find jeres regionale rådgiver.

Få hjælp til ansøgningsprocessen

EUopSTART
Hvis I søger Eurostars eller SMV-instrumentets fase 2, kan I også søge 
økonomisk støtte til jeres ansøgningsproces via EUopSTART. Ord-
ningen giver tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde 
ansøgninger til europæiske programmer. Der kan søges tilskud til 
dækning af løn, rejser og konsulentydelser inden for tre årlige ansøgn-
ingsrunder.

Læs mere om muligheden på Uddannelses- og Forskningsministeriets 
hjemmeside.

http://www.eusupport.dk
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/euopstart



