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Indhold 

o Hvem er Central Denmark EU Office? 

o Hvorfor søge EU-tilskud? 

o Hvad er der tilskud til? 

o Hvordan får man pengene? 

o Hvad hjælper iFacilitator med? 



Central Denmark EU Office 

o Etableret 1. januar 2007 – med 

udgangspunkt i Århus-kontoret i 

Bruxelles 

o Samarbejde mellem Region Midtjylland 

og regionens 19 kommuner 

o Forening med bestyrelse på 7 

medlemmer, der repræsenterer 

Regionen, kommunerne og Vækstforum 

o 9 medarbejdere i Bruxelles + 1 i Aarhus 

o Betalt af kommuner og Regionen – hver 

godt 2 kr. pr indbygger 

 

 

 



Hvorfor søge EU om tilskud til  

produktudvikling? 

Finansiering: 

o EU betaler 50-70 % af omkostningerne ved udvikling af et nyt produkt.  

Patent på nyt produkt:  

o Som udgangspunkt tilfalder patentet på det nye produkt den projektstyrende 

SMV, mens andre dele af værdikæden involveret i projektet får patent på 

deres del. Nyt innovativt produkt øger konkurrenceevnen væsentligt. 

Viden: 

o EU-projekter laves som regel i samarbejde med førende virksomheder og 

forskningsinstitutioner i EU, som bidrager med den nyeste viden på området.  

Kontakter: 

o Støtten fra EU kan tiltrække samarbejdspartnere, som ellers er svære at få 

kontakt til, og dette kan give adgang til nye markeder og nye EU-projekter. 



Hvad der tilskud til? 

Dette støttes: 

o Grundforskning 

o Anvendt forskning 

o Udvikling og 

demonstration 

 

Dette støttes ikke: 

o Drift & anlæg 

o Kopi-projekter 

o Projekter uden 

internationalt 

potentiale 

EU’s konkurrenceudsatte midler støtter teknologidrevne produktudviklingsprojekter 

• Risiko ved teknologiudviklingen for høj til investorer 

• Markedspotentialet skal til gengæld være stort og grundigt forberedt 



Hvordan får man så fat i pengene? 

Den gode projektide: 

o Ny teknologi  

o Markedspotentiale 

o Bidrager til løsning på 

samfundsudfordring 

o Partnerskab med 

kompetencerne til at gøre 

det, som ingen før har 

formået. 

 

 

Den gode ansøgervirksomhed: 

o Har en strategi for, hvordan 

den nye teknologi udvikler 

virksomheden. 

o Tager udgangspunkt i 

eksisterende kerne-

aktiviteter og behov. 

o Har kapacitet til at gennem-

føre projektet ved siden af 

driften. 

 

 



Horizon 2020 – EU’s Forsknings- og innovationsprogram 

De mest relevante projekttyper for 

virksomheder er: 

o SMV-instrumentet 

o Demonstrations-projekter 

o Europæisk erhvervs-PhD.  

o Forskningstunge projekter 

 





iFacilitator Central Denmark   

• Gratis ekspertrådgivning målrettet virksomhedens behov, kapacitet og 

ambitionsniveau. 

• Virksomheden får: 

o Et overblik over EU’s støttemuligheder 

o En vurdering og validering af projektideer 

o Hjælp til kort projektbeskrivelse 

o Hjælp til at finde samarbejdspartnere i ind- og udland 

o Hjælp til at opnå for-projektmidler 

Resultater 

• Over 450 midtjyske virksomheder kontaktet 

• 86 indsendte EU-ansøgninger 

• 32 støttede EU-projekter   

• 38 % succesrate mod 22 % på landsplan 

• Godt 180 mio. kr. i EU-støtte til midtjyske virksomheder 



Virksomheden i centrum af iFacilitator 

Midtjysk 

virksomhed 

Stakeholders 
 

 Erhvervsråd 

 Væksthuset 

 GTS-

institutter 

 Enterprise 

Europe 

Network 

 Udviklings-

parker 

 Århus 

Universitet 

 Regionale 

satsninger 

 EU-DK 

Support   

Central 

Denmark  

EU Office 

Innovayt A/S 

EU Eurocenter 

henvisning 

Kontakt 

henvisning 

Validering 

Modning 

Ansøgning Ansøgning 

Match 



 

 

De konkrete skridt i iFacilitator 

Afklaring Ansøgning Evaluering 
Implemen-

tering 

Produkt på 

markedet 

1. Kontakt til lokal eller regional erhvervsfremmeaktør. 

2. Erhvervsfremmeaktøren gør Central Denmark EU Office opmærksom på virksomheden 

som en god ansøger til EU-midler. 

3. Central Denmark EU Office ringer virksomheden op til en snak om EU-støtte med 

udgangspunkt i virksomhedens ambitioner for udvikling over de næste 5 år. 

4. Hvis virksomhedens ambitioner og tidshorisonten for disse kan matches med, hvad EU 

støtter, sørger Central Denmark EU Office for et gratis møde med en privat konsulent 

specialiseret i EU-støtte. 

5. På det møde afklares det om virksomheden har en realistisk chance for at opnå EU-

støtte, og i så fald, hvordan man kan komme frem til en god ansøgning. 

6. Derefter kører en proces med virksomheden, frem mod et solidt grundlag for at søge 

EU-støtte, hvor det bl.a. afklares, hvad innovationshøjden af projektet er, hvilke 

kompetencer projektet har behov for, for at lykkedes, og hvilke nøglepartnere i ind- 

og udland man kunne inddrage. 

7. iFacilitator hjælper med ansøgning om danske midler til EU ansøgningsprocessen i de 

tilfælde, hvor dette er muligt. 

iFacilitator Derefter: 

Ca. 1-3 mdr. Ca. 1-3 mdr. Ca. 3-9 mdr. Ca. 1-3 år Ca. 0-2 år 



Midtjysk for-projektordning til Eurostars 

Hvorfor?   At skabe flere og bedre ansøgninger til Eurostars fra midtjyske virksomheder. 

Hvordan?   Nem og hurtig ansøgningsproces per mail til Central Denmark EU Office. 

Hvor meget?  50.000 kr. i tilskud.  

  50 % af omkostningerne ved at skrive ansøgningen. 

Hvornår?  Løbende ansøgningsfrist frem til en måned før Eurostars’ ansøgningsfrist. 

Hvem kan få? Midtjyske SMV’er, der ansøger om at lede et Eurostars-projekt. 

  Forskningsaktører kan ikke søge, men SMV’erne kan vælge at bruge deres for- 

  projektmidler til at betale en forskningsaktør eller konsulent for at skrive ansøgningen. 

Hvad støttes?  Støtteberettigede udgifter: 

 Egne timer (afregnes med 600 kr./time) 

 Rejser til møder med udenlandske partnere 

 Ekstern hjælp til ansøgningsskrivningen 

Hvornår er pengene på  

min konto?  Tilskuddet udbetales bagud efter Eurostars-evalueringen. 

Dokumentation? Regnskab for for-projektet med timesedler for egne timer og faktura på resten. 

  Minimumskrav for udbetaling af tilskuddet er mindst 100 ud af 200 point på hvert af de 

3   evalueringskriterier: 1. Projektorganisering, 2. Innovation og 3. Markedspotentiale. 

Hvor er ansøgnings- På Central Denmark EU Offices hjemmeside:  

skemaet?   http://www.centraldenmark.eu/information-til/virksomheder/for-projektmidler-til-eurostars/ 
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Midtjysk for-projektstøtte til EU’s SMV-fase 1 

Tilskud til midtjyske virksomheder: 

o EU’s SMV-instrument – fase 1: 25.000 kr. (ca. 10 ansøgninger kan støttes) 

Vilkår: 

o Krav om 50 % egenfinansiering.  

o Dækning af lønudgifter, rejser og/eller ekstern bistand.  

Ansøgningsfrist: 

o Løbende frem mod EU’s frister i december og marts. 

Kvalitetskrav: 

o Mindst 3 ud af fem point på hvert kriterium i EU’s evaluering af ansøgningen. 



”Hvis ikke vi havde haft mulighed for at gå igennem den 

her iFacilitator-proces, og få hjælp fra sådan nogen som 

Innovayt og Central Denmark, så var vi aldrig nogensinde 

kommet igennem.” 

Peter Espersen, KM Rustfri 

”Der ligger jo en stor viden der, som 

kan rådgive én 

om det overhovedet er relevant, og 

som kan pege på, 

hvilke programmer, der kunne være 

relevante at søge i, 

og så selvfølgelig støtten i 

ansøgningsprocessen.” 

Lars Herold, Designit 

”Tidligere har vi måske mere haft projekter hvor vi har været 

heldige at blive spurgt om vi ville være med i et projekt, men 

igennem iFacilitator har vi haft bedre chance for at gå ind i et 

projekt med vores egne ideer - fokusere på vores egne ideer først, 

og så finde nogen at samarbejde med bagefter. 

Claus Ibsen, Vestas Aircoil 


