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Agenda
Opdaterede retningslinjer Baggrund og formål
Main changes
• Scope
• Målsætning – Iværksætteri
Kriterierne
Ansøgningsformat
Pitchformat
Timeline for 2022
Tid til spørgsmål
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Innovationsfondens overordnede formål er at
investere i iværksættere, forskere og virksomheder,
der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på
samfundets største udfordringer.
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Many different programmes
Partnerships

Startups

Innovation boosts

Between scientists and companies/
hospitals/municipalities

Maturation of research ideas and business
ideas

For companies – especially SMEs

Grand Solutions

Innofounder

International
Collaborations

Innoexplorer

Innobooster

Industrials Researcher

Green missions
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14.09.21

Det opdaterede
Innoexplorer program
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Opdatering af retningslinjer kontekst
• Innoexplorer programmet udviklet i 2018 – lanceret i 2019 – opdateret i 2021
• Opdateringen har taget udgangspunkt i :
• Feedback og input fra bl.a. IE kontaktpersoner, Danske regioner, Inoexplorer panelet, tidligere
ansøgere og bevillingshavere
• Intern process i Innovationsfonden
• Nye retningslinjer på hjemmesiden – engelsk udgave er på vej
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Main changes
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Formål
Innoexplorer investerer i projekter, der har et klart
kommercielt mål, og hvor det at starte en virksomhed baseret
på iværksætteridéen anses for at være en naturlig fortsættelse
af arbejdet, enten i umiddelbar forlængelse af det afsluttede
Innoexplorer-projekt, eller længere nede af vejen mod
skabelsen af et levedygtigt produkt/service.
Fælles for alle Innoexplorer-investeringer er, at du/I skal
kunne godtgøre, at oprettelsen af en virksomhed, fx en
startup, spin-out, not for profit eller socialøkonomisk
virksomhed, er hovedmålet med at arbejde videre med
iværksætteridéen.
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Programmets spændevidde
Innoexplorer investerer i tidlige forskningsbaserede iværksætteridéer, som har kommercielt
potentiale, men som endnu ikke er nået til et kommercielt stadie.

Et Innoexplorer-projekt kan bestå af aktiviteter, der har til formål at udvikle og forbedre
iværksætteridéen og dens kommercialiseringspotentiale, samt reducere risici sådan, at projektet bringes
tættere på et stadie, hvor der kan etableres virksomhed. De primære videns- og forskningsresultater
skal derfor være på plads, når der søges om investering.
Der kan ikke i et Innoexplorer-projekt indgå kommercielle aktiviteter såsom salgs- og
markedsføringsaktiviteter. Det betyder også, at hvis du/I allerede har, eller står lige overfor at skulle
etablere en virksomhed, vil iværksætteridéen typisk være for moden til en Innoexplorer-investering.
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Andre ændringer
• Ansøgningsformat
• Ansøgning skrives i e-grant
• Vurderingskriterier
• 3 kriterier, som går på tværs af fonden:
• Idéens kvalitet
• Impact
• Kvalitet i eksekvering
• Sprog
• Governance model
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IN SCOPE
– OUT OF SCOPE
KRITERIER

1.5 Hvad kan investeringen
finansiere?
Minus kommercielle aktiviteter
Løn til ansatte på institutionen
Honorarer til eksterne/services
Udgifter til materialer og udstyr
Overhead
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3 VURDERINGSKRITERIER
1. Idéens kvalitet

2. Impact
3. Kvalitet i eksekvering
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IDEENS KVALITET

Prøv at være så kort, klart og præcist i
formuleringen som muligt. Lav en logisk
årsagskæde fra problemet og til løsningen:

Beskriv iværksætteridéen:
Hvad er det overordnede problem?

• Hvilket problem, behov søger
iværksætteridéen at løse?
• Hvad består den forventede løsning i?
• Hvordan og hvorfor fungerer den?

Hvad er effekterne / de negative effekter af
problemet?

Hvad er de samfundsmæssige/økonomiske
konsekvenser af dette for Danmark?
Hvordan går jeres løsning direkte ind og løser
problemet?
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IDEENS KVALITET
Beskriv hvordan projektet baserer sig på
tilstrækkeligt modne videns- og
forskningsresultater med kommercielt
potentiale:

• Hvilke videns- og forskningsresultater
danner grundlaget for projektet, herunder
de vigtigste data?

Prøv at udvælge de resultater / observationer
fra forskningen, der klarest udtrykker potentialet
bag jeres ide og forfin formidlingen af disse, så
de står skarpt for både fageksperter og
forretningsfolk.
Hvis jeres idé er ny, beskriv gerne kort og klart
hvad der kom før, eller hvad man ikke var i
stand til at opnå før jeres idé.
Hvis jeres idé er at sammensætte allerede
eksisterende teknologier / viden, til en ny idé,
beskriv gerne kort og klart, hvorfor dette ikke er
gjort før, så jeres innovations-excellence træder
så tydeligt frem som muligt.

• Hvad er idéens forsknings- og innovationsexcellence?
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IDEENS KVALITET
Beskriv state-of-the-art inden for løsninger på
netop det behov eller udfordring, der
adresseres:
• Hvordan er projektet innovativt i forhold til
state-of-the-art?
• Løser du/I fx behovet på en helt ny måde,
eller har man evt. ikke kunne løse behovet
tidligere?

Beskriv kort og klart, hvorfor jeres idé er
innovativ i forhold til den specifikke branche /
sektor, i søger at gå kommercielt ind i.

Forskellige brancher er mere eller mindre
teknologisk / vidensmæssigt udviklede. Jo mere
i kan forholde jer specifikt til en klar branche, jo
klarer kan i få frem, at jeres idé er state-of-theart, i forhold til andet inden for branchen.
Nævn gerne hvorfor man ikke før har gjort som
jeres idé foreslår, i den specifikke branche.
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IDEENS KVALITET
Beskriv hvilke relevante metoder, tilgange og
teknologier du/I anvender:
• Hvordan bidrager dit/jeres valg af tilgange til
løsningen?
• Hvilke overvejelser har du/I gjort jer omkring
de valgte metoder, tilgange og teknologier,
herunder evt. brug af tværfaglige tilgange?

Beskriv kort og klart hvorfor lige præcis jeres
valg af metoder, tilgang og teknologi spiller
sammen, samt hvorfor det ikke er et problem.
F.eks. hvis forskellige komponenter /
teknologier skal sættes sammen, er det ikke
nok at skrive at de sættes sammen. Skriv i
stedet, i så vid udstrækning som muligt på dette
stadie, hvordan og hvordan dette så bidrager til
idéens succes.

Beskriv kort og klart hvorfor der er en klar fordel
i de valg i har truffet.
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IDEENS KVALITET
Beskriv konkurrencesituationen:
• Hvordan er idéen unik og adskiller den sig klart
fra konkurrerende løsninger?
• Har du/I overvejet, hvorvidt løsningen, eller dele
heraf, med fordel kan beskyttes via patent,
ophavsret, designbeskyttelse etc.?
• Har du/I på anden måde en sikring imod
kopiering og konkurrence?

• Forklar hvordan dit/jeres til-/fravalg af
beskyttelse passer til produktet/løsningen og
markedet.

Beskriv kort og klart hvorfor jeres idé er bedre
end andet på markedet i dag. Her er det en stor
fordel, hvis i kan komme ind på både kvalitative,
men også kvantitative mål. Er der f.eks. en 5%
eller 30% forøgelse eller reduktion i forhold til
konkurrerende løsninger?
Gør det meget klart, hvorfor jeres løsning er
bedre. Jo mere klart det står, jo mere klart står
det, hvordan jeres idé har en unik mulighed for
at udfordrer eksisterende løsninger.
Beskriv kort og klart hvad jeres strategi er for at
beskytte jeres idé. Dette kan være i jeres
strategi, f.eks. at i vil være first-mover og være
hurtigere på markedet end andre. Det kan
være, at jeres idé kan patenteres. Det kan
være, at jeres unikke forskning er svært
reproducerbar. Det kan være, at i besidder
unikke kompetencer. Giv en god indikation af,
at have overvejet, hvorfor det lige er jeres idé,
der kan vinde markedet.
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IMPACT
Sandsynliggør at der er et behov,
anvendelsesmuligheder og et
markedspotentiale – også gerne internationalt:
Hvilket værditilbud (value proposition) tilbyder
idéen?

Beskriv her jeres eksterne validering, f.eks.
i form af markeds- og value propositions, i
form af forløb du har gennemgået på din
institution, eller anden ekstern validering
og observationer der kan underbygge
antagelsen om, at ideen kan

kommercialiseres og at der findes et
marked.

På hvilke observationer i den indledende

Hvem er de potentielle kunder og brugere?

undersøgelse af marked og value
proposition og validering af idéen bygger

du dine antagelser om at idéen kan
kommercialiseres og at der findes et
marked?
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IMPACT
Sandsynliggør, at der på sigt kan etableres en
bæredygtig virksomhed baseret på den
foreslåede løsning
Hvordan forventes der, at kunne tjenes penge
på løsningen og etableres en økonomisk
bæredygtig forretning, som kan sikre
udbredelsen af løsningen?

Fælles for alle Innoexplorer-investeringer
er, at du/I skal kunne godtgøre, at
oprettelsen af en
virksomhed er hovedmålet med at arbejde
videre med iværksætteridéen
En virksomhed kan have mange former, fx
en startup, spin-out, not for profit eller
socialøkonomisk virksomhed.
Beskriv hvilken type virksomhed I forventer
at kunne oprette.

Hvordan forventer du/I at udbrede løsningen i
markedet?
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IMPACT
Sandsynliggør hvordan iværksætterideen har
potentiale til at skabe værdi for Danmark i
form af, på sigt, en nystartet virksomhed, der
skaber økonomisk vækst og beskæftigelse
og/eller løsninger af væsentlige
samfundsudfordringer.
Beskriv så vidt muligt kvalitative og/eller
kvantitative mål for værdiskabelsen.

For nogle fagfelter kan det være svært at
kvantificere impact fra, men prøv alligevel,
så vidt muligt.
Kommunikativt ift. at lade et panel forstå,
hvad I går efter
IFD skal godtgøre vores investeringer - vi
skal lægge pengene, hvor det skaber mest
værdi - så giv os noget at arbejde med!

Hvis tal ikke passer på jeres projekt, så
vær stadig meget tydelig på, hvilken værdi
det tilfører Danmark
Forbedret livskvalitet er også en værdi
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KVALITET I EKSEKVERING
Beskriv Innoexplorer projektet, herunder hvad
der skal ske i Innoexplorer-projektet:
• Hvordan bidrager projektet til at udvikle
iværksætteridéen og dens
kommercialiseringspotentiale?

• Hvordan bidrager projektet til at reducere
risici således, at iværksætteridéen bringes
tættere på et stadie, hvor der kan etableres
en virksomhed?

Beskriv kort og klart, hvilke logiske og
sammenhængende skridt du / i mener er
realistisk opnåelige inden for projektperioden,
hvad disse individuelle skridts påvirkning har
på modningen mod kommercialisering, dvs.
fremdriften, samt hvorfor dette ikke kan lade
sig gøre uden en Innoexplorer.

Gør gerne en del ud af dette punkt, da en klar
og realistisk beskrivelse, samt beskrivelse af
fremdrift, er en rigtig god indikator for, hvordan
projektet reducerer risici.

22

KVALITET I EKSEKVERING
Sandsynliggør, at projektet kan gennemføres i
praksis (teknisk, regulatorisk og etisk):
• Hvad er projektets vigtigste aktiver (fx
forskningsresultater, udstyr, kompetencer,
IP, partnere mv.) på nuværende tidspunkt?
• Hvilke aktiver er kritiske for projektets
gennemførelse, og hvordan du/I får adgang
til disse?

Beskriv kort og klart de vigtigste benspænd /
udfordringer, samt hvordan dette specifikke
projekt er med til at takle disse. De forskellige
benspænd kan være forskellige alt efter
branche. Hav gerne et fokus der viser, at du / i
forstår de benspænd der kan være, inden for
specifikt den branche / teknologi som projektet
retter sig mod.
I den forbindelse, beskriv kort og klart hvilke
aktiver i allerede besidder, samt hvilke der er
kritiske for, at i kan overkomme de ovenfor
nævnte benspænd.
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KVALITET I EKSEKVERING
Beskriv og sandsynliggør, hvordan du/I har
færdighederne til at kunne udføre projektet:
• Hvilke færdigheder og fagligheder er der
brug for, for at kunne udføre aktiviteterne i
projektplanen med succes?
• Hvilke færdigheder er der brug for, for at
kunne realisere iværksætteridéen på sigt?
• Hvordan får du/I adgang til evt. manglende
færdigheder både i løbet af Innoexplorerprojektet og på sigt?

Beskriv kort og klart hvilke kompetencer, der
skal til, for at projektet kan lykkedes. Her er
det ønskværdigt, at disse retter sig specifikt
mod de i projektet beskrevne aktiviteter, samt
mod de af projektet identificerede benspænd.
Gør gerne en del ud af, hvordan du / i kan
opnå adgang til manglende kompetencer, da
dette typisk er et vigtigt punkt i forhold til at
opnå succes.
Gå gerne her en smule ud over selve
projektet, da dette viser at du / i har tænkt over
den samlede rejse mod kommercialisering og
viser en modenhed, der er med til at reducere
risici.
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KVALITET I EKSEKVERING
Sandsynliggør, at en Innoexplorer-investering
kan bringe iværksætteridéen tættere på et
stadie, hvor en virksomhed kan etableres:
• Hvilke resultater forventer du/I at have, når
Innoexplorer-projektet er slut?
• Forklar dine/jeres overvejelser om
videreudvikling mod kommercialisering og
nyttiggørelse af forskningsresultaterne.

Beskriv kort og klart hvilke resultater, de
forskellige aktiviteter i projektet bidrager med,
samt hvordan disse logisk fører til næste skridt
på vejen mod kommercialisering.
Beskriv kort og klart, hvor i står når
Innoexplorer projektet slutter, samt hvilket
overordnet resultat der er opnået.
Gå gerne ind i, hvad der, på baggrund af de
opnåede resultater i Innoexplorer, skal ske på
længere sigt, med udgangspunkt i disse
resultater.
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ANSØGNINGSPROCES

Local
contact

Application

Pitch

Final
Decision

Begin the
project
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ANSØGNINGSFORMAT

In a nutshell
• Beskriv ideen, så den er nem
at forstå
• Referat af projektet
• Vil blive anvendt i IFDs
interne overblik over
ansøgninger
• 1200 tegn

Stamdata
• Hovedansøger
• Team
• Organisation

Ansøgningstekst
1200 tegn / en halv side pr. felt
Ét felt pr. underspørgsmål i
kriterierne.

Felterne forholder sig 1:1 til
retningslinjerne, som forholder
sig 1:1 til vurderingskriterierne.

Aktivitetsplan
• Hvilken aktivitet
• Hvem skal udføre det
• Effekten
Er det spejlet i budgettet – hvis ikke,
så lad det fremgå – fx i beskrivelsen
af teamet.
Hvis det ikke fremgår andet sted,
anbefaler vi, at I bruger min. én
aktivitetsplan til at beskrive jeres
aktiviteter med samarbejdspartnere,
samt typen af partnerskab.

BILAG
Obligatoriske bilag:
- Støtteerklæring
- Budget (er på vej)
Eventuelle
- Illustration af iværksætteridéen
- Liste med relevante publikationer (max. 800 anslag)

Illustration af iværksætterideen:
Vi er opmærksomme på, at det kan være nødvendigt at vise grafer eller andre
illustrationer, som forklarer iværksætterideen. Det er muligt i dette bilag.
Der er på nuværende tidspunkt ikke et max antal sider, men begræns
omfanget og gør det tydeligt, hvad illustrationen skal vise.
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PITCHFORMAT
Format:
• 10 min pitch
• 15 min Q&A
• Votering
Materialer:
• Anbefaler at bruge ppt – god proces
• Andre effekter, hvis nødvendigt
Forventning (kan ændres, når nyt panel er onboardet):
• Panelet er fysisk til stede
• Ansøger kan vælge fysisk eller online (enten eller)
Materialer til Pitch:
Ansøger kan frit vælge, hvilke materialer der bedst understøtter
præsentationen. Ansøger er selv ansvarlig for at materialet fungerer og der
gives ikke ekstra minutter, hvis noget ikke virker eller starter som forventet.
Vi anbefaler fortsat at bruge en PPT præsentation, da det er en god proces,
når man skal omsætte forskning til en forretningsidé og præsentere det som
en sådan. Slides og materialer bliver ikke udleveret til panelet, så sørg for at
de understøtter præsentationen på en god måde og ikke er for teksttunge.
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EVALUERINGSKRITERIER
Forholder sig 1:1 til kriterier og subkriterier
Jf. slides om:
1. Idéens kvalitet
2. Impact
3. Kvalitet i eksekvering
- Og tilhørende subkriterier
Dvs. evaluering af hvert felt i ansøgningen

Afslagskode til hvert felt.
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TIMELINE FOR 2022
Aktivitetskalenderen for Innoexplorer resten af
2021 og for 2022:
14.10.2021:
Offentliggørelse af de nye retningslinjer på
Innovationsfondens hjemmeside
12.11.2021:
Webinar om de nye retningslinjer
Uge 25:
Feedbackmøde

Ansøgningsfrister og panelmøder i 2022:
1. Ansøgningsrunde
E-grant åbner: 08.12.21
Frist: 26.01.22
Forventede panelmøder: uge 10-11
2. Ansøgningsrunde
E-grant åbner: 16.03.22
Frist: 27.04.22
Forventede panelmøder: uge 22-23
3. Ansøgningsrunde
E-grant åbner: 31.08.22
Frist: 28.09.22
Forventede panelmøder: uge 45-46
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Questions?
Kan en ekstern forretningsudvikler med erfaring fra det specifikke felt finansieres
via IE?
JF statsstøttereglerne, så må der ikke foregå finansiel aktivitet i Innoexplorer projektet.
Derfor er det en vurdering fra case til case om ekstern hjælp til forretningsudvikling er af
en sådan karakter, at det konflikter med statsstøttereglerne eller om det blot er med til
at modne casen i den rigtige retning ifht. et potentielt fremtidigt marked.

Kan TTOernes timeforbrug finansieres af Innoexplorer projektet?
Nej, der er overhead indregnet i støtten, derfor kan de funktioner på
forskningsinstitutionerne, som i forvejen er betalt af overhead, ikke finansieres i et
Innoexplorerprojekt.
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