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Innovationsfonden
… accelererer forskning og innovation til løsninger, der styrker det danske
samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed

2,4 mia. DKK

2.300

2020

aktive
investeringer

3.200 +

3 indgange

Ansøgninger per år

- forskere, virksomheder
og iværksættere
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Baggrund
Covid-19 krisen udfordrer særligt udviklingen af mange
vidensbaserede danske startups og små- og mellemstore
virksomheder :
• Det er vanskeligt at skaffe ny investeringskapital,
kunder mv.
• Likviditet
• Tidligere hjælpepakker dækker ikke behovet
Seneste hjælpepakke gav Innovationsfonden 350 mio. kr.
til yderligere at understøtte innovationsprojekter i SMV’er
samt iværksættervirksomheder:
• Mere end fordobling af budgettet til Innobooster
• Fokus på hurtig og effektiv udmøntning af midlerne
• Behov for nytænkning, så vi rammer iværksætternes
behov i den aktuelle situation
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Muligheder for videnbaserede iværksættere og smv’er, der er
udfordret af coronakrisen
Innobooster
• Ekstra ca. 75 mio. til øget risikovillighed
Top up til eksisterende investeringer
• +95 mio. til eksisterende Innobooster og Innofounders
Innobooster People
• +175 mio. til fastholdelse af udviklingsmedarbejdere
Landdistriktsvækstpilot
• +5 mio. til forsættelse af ordningen
Samspil med Vækstfonden
• IFD som matchfunding på VF startlån
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Innobooster People – highlight
• Fastholdelse af udviklingskapacitet og -hastighed i startups (under 5 år).
• Investering i særligt lovende vidensbaserede startups med validerede
resultater.
• Månedligt løntilskud på 75% af lønnen – op til 30.000 kr. i ét år for op til tre
udviklingsmedarbejdere.

Opslag offentliggjort 9. juni 2020. Se mere på innovationsfonden.dk
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Hvem kan søge?
Innobooster People kan søges af virksomheder:
•
•
•

Under 5 år gammelt CVR nummer
Opfylder kravene under EU’s Etableringsstøtte-ordning
Omsætning på 2 mio. kr. eller ekstern kapital (offentlig/privat)
på min. 500.000 kr.

Virksomheden skal have et tydeligt behov for tilskud for at kunne
fastholde sin udviklingskapacitet begrundet i COVID-19
situationen.
EU’s Etableringsstøtteordning:
• Etableringsdato for ældste selskab i koncern er max 5 år
• Max 49 ansatte og max omsætning på € 10 mio. eller balance
på max. € 10 mio.
• Ikke udloddet overskud
• Ikke i betalingsstandsning eller konkurs.
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Hvad kan der søges til?
Forudsætning:
• Virksomheden skal have et tydeligt behov for tilskud for at kunne fastholde sin udviklingskapacitet
begrundet i COVID-19 situationen
Det kan du få:
• 75% i løntilskud – max. 30.000 kr./måned pr. medarbejder
• Op til 3 medarbejdere i virksomheden
• Løntilskuddet gælder i et år fra bevillingsdato
• 50% af løntilskuddet forudbetales ved start
Disse krav skal opfyldes:
• Den støtteberettigede medarbejder:
• arbejder med udviklingsaktiviteter i virksomheden
• er fuldtidsansat på overenskomstlignende vilkår
• har en videregående uddannelse (kort, mellemlang eller lang)
• Der er minimum et tilsvarende antal medarbejdere i virksomheden (ikke krav om funktion eller
uddannelse)
• Founders/medarbejdere med mere end 5% ejerskab i virksomheden medregnes ikke/er ikke
støtteberettigede

Hvad bliver ansøgningen vurderet på?
Nyhedsværdi
• At der er tale om en videnbaseret start-up med en innovativ løsning
• At de medarbejdere, der søges midler til, varetager udviklingsopgaver i virksomheden
Forretningsmæssigt potentiale
• At det er sandsynliggjort, at virksomheden kan opnå en væsentlig vækst og indtjening inden for 3-5 år
Gennemførsel
• At virksomheden og dens resultater er tilstrækkeligt forretningsmæssigt og/eller teknologisk validerede
• At virksomheden har et stærkt og kvalificeret team vurderet ud fra faglige kompetencer og erfaringer
Økonomisk effekt
• At virksomheden har et tydeligt behov begrundet i COVID-19 situationen for tilskud for at kunne fastholde
sin udviklingskapacitet
• At der med stor sandsynlighed kan forventes værdiskabende resultater af bevillingen, som vil styrke
virksomhedens vækstmuligheder væsentligt
• At den ønskede investering står i et rimeligt forhold til virksomhedens behov, potentiale, økonomisk
robusthed og opnåede validering

Hvordan søger man?
Ansøger indsendes løbende via e-grant.dk
Ansøgninger skal indeholde:
• Kort ansøgningsskema
• CV’er på ansatte, der søges investering til
• Pitch deck – max. 12 slides
Ansøger behandles løbende af Innovationsfonden i
samarbejde med fondens Innobooster panel
bestående af blandt andet erfarne business angels,
investorer og iværksættere.
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Tips til ansøgningen
• Innobooster People finansierer udviklingsmedarbejdere. Det er
derfor vigtigt, der kan beskrives væsentlige udviklingsaktiviteter for
de medarbejdere, der søges tilskud til.
• Vi er også interesserede i virksomhedens resultater og traction –
hvad har I allerede opnået af resultater? På
produkt/teknologidelen? Og på forretningsdelen?
• Vi vil vide, hvem der er investorer i virksomheden, og hvordan de
bakker virksomheden op: Hvad er jeres finansielle run-way pt.?
• Skriv på samme måde, som når du står over for business angels
eller andre private investorer – for det gør du!
• Læs callteksten grundigt!

Spørgsmål?
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