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Danske og europæiske finansieringsmuligheder
Tag din idé til det næste niveau

DANVA Temadag 15. juni 2017

v/ Christina Ernst Jørgensen og Mikael Boye Enig

Insero soft funding

Vores ambition er at få de 
gode idéer ud og leve og 
blive til bæredygtig 
forretning

Soft funding et vigtigt 
håndtag, hvormed vi kan 
løfte vores viden, projekter 
og forretningsudvikling

Soft funding er et 
kerneelement i Inseros
way to market.

Faglige kerneområder

”Way to market”
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Der er forskel på en god ide og en støtteværdig ide
- afhænger af øjnene der ser

EVOLUTION FOR PROJEKTMODENHED

InnoBooster (EUopSTART)

Horizon 2020Nationale 

programmer og 

puljer
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ÅRSHJUL FOR FUNDING 2017

02.03 | Eurostars
07.03 | Innovationsfonden Grand Solutions (Energi, Miljø, 
droner)
20.03 | Innovationsfonden Erhvervsforsker
21.03 | GUDP (dog fokus på fødevarer i 2017)
27.03 | EUDP
30.03 | Innovationsfonden Iværksætterpilot

20.01 | H2020: Increasing the take up and scale-up of 
innovative solutions to achieve sustainable mobility in urban 
areas
20.01 | H2020-MG (Smart electric mobility in citites, ICT 
solutions for logistics, Resilience, transport infrastructure mv.)

07.04 | Markedsmodningsfonden (Test og tilpasning)
20.04 | MUDP (Demonstration af miljøteknologiske løsninger 
i fuldskala – fase 1)

15.02| SME Instrument Transport Smart Cities Mobility, low 
carbon and energy efficient systems (Phase 1+2)

13.06 | Innovationsfonden Grand Solutions (Åbent opslag)

07.08 | VUDP (fase 2, kun udvalgte fra fase 1)

07.09 | H2020-LCE (solar, wind, geothermal
systems, biofuels)
07.09 | LIFE (Climate Change Mitigation)
07.09 | LIFE (Climate Change Adaptation)
07.09 | LIFE (Climate Governance & Information)
12.09 | LIFE (Environment & Ressource Efficiency)
12.09 | ELFORSK (bygninger, ventilation, belysning, 
køling, industrielle processer)
14.09 | LIFE (Nature & Biodiversity)
14.09 | LIFE (Environmental Governancy & 
Information)
14.09 | Eurostars
25.09 | Innovationsfonden (Erhvervsforsker)

02.10 | MUDP (Demonstration af miljøteknologiske 
løsninger i fuldskala – fase 2, kun udvalgte fra fase 1)
04.10 | Innovationsfonden Iværksætterpilot 

Løbende:
EUopSTART (næste cut-off i maj), 

H2020 SME Instruments (8 cut-off i 2017)

11.05 | VUDP
17.05 | MUDP (Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter)
17.05 | MUDP (Grøn Innovationspulje)
29.05 | EUopSTART

Outlook 2018-19 
2018 | H2020: Digital solutions for water: fostering
digitisation, smartening water systems
2019 | H2020: Building a water-smart economy and 
society

Udviklingsprojekter i vandsektoren?

• Et før og et efter den reviderede vandsektorlov af 2016

• Løsning til egne kunder

• Attraktivt for medarbejdere

• Økonomisk incitament hos konsortiepartnere

• Vandsektorloven forbedrer mulighederne for tilknyttet aktivitet,

• Herunder også for etablering af 40/60 selskaber

• Vandvisionens mål bliver dermed (anderledes) interessante

• Anledning til fokus på konsortierne og de erhvervsmæssige perspektiver

• Match til motiverne bag støtteprogrammerne

• Cirkulært og Smart betyder at flere programmer er ”In Scope”   
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Grundforskning MarkedsmodningDemonstration
Forskning og 

Udvikling
Kommercialisering

Faglig nysgerrig
Skalering & 

prisreduktion
FunktionsduelighedAnvendt F&U

Global 
konkurrenceevne

Teknologi ‘push’ Markedets ‘pull’

Udbud

• Universiteter
• Forskning i 

virksomheder
• Andre forsknings-

institutioner

Efterspørgsel

• Forbrugere
• Virksomheder
• Offentlig sektor
• Nationalt/ 

internationalt

Innovationsfonden

EUDP

ELforsk

Markedsmodningsfonden

Nordic Innovation

Horizon 2020

Udvalg af støtteordninger
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Innovationsfonden

InnoBooster
• Investerer i udviklingsidéer med forretningsmæssigt 

potentiale, der kræver ny viden for at kunne 
realiseres

• Investerer op til 5 mio. DKK
• Medfinansierer op til 33% af udgifterne
• Projekter af op til 2 års varighed

• Ansøgninger modtages og vurderes løbende = relativ 
hurtig svartid sammenlignet med andre programmer

• Jo højere budget, jo højere krav stilles til ansøgningen

Udvalg af støtteordninger
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EUDP

Energiteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram
• Ordningen støtter ny teknologi på 

energiområdet, som kan bidrage til at 
indfri Danmarks målsætninger inden 
for energi og klima.

• Støtteintensitet typisk 50% afhængig 
af virksomhedsstørrelse og projekttype

• Projekter af op til 3 års varighed

• Ansøgningsrunde 2017 er slut (samlet 
pulje på 322 mio. kr.)

• I 2016 støttede EUDP omkring 50 
projekter.

Udvalg af støtteordninger
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Markedsmodningsfonden

Test og tilpasning
• Test af prototype eller serviceydelse i et 

realistisk miljø hos potentielle kunder, samt 
tilpasning af prototypen til at styrke løsningens 
kommercielle muligheder på markedet

• Støtteintensitet max 45% afhængig af 
virksomhedsstørrelse og 
konsortiesammensætning

• Projekter af op til 3 års varighed
• Minimum samlet budget på 3 mio. DKK.
• Ansøgt beløb typisk mellem 1,5 og 5 mio. 

DKK.

• Ansøgningsrunde 2017 er slut.

Udvalg af støtteordninger
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Horizon 2020

SMV-instrument fase 1
• Feasibility study + business plan
• E.g. markedsanalyser, IPR ansøgning, forberedende arbejde
• Lump sum 50.000 EUR (70% funding)
• Projekter af op til 6 mdrs. Varighed

SMV-instrument fase 2
• Innovation project
• E.g. prototyping, upscaling, testing, demonstration etc. 
• Minimum samlet budget på 3 mio. DKK.
• Ansøgt beløb typisk mellem 500.000 EUR og 2,5 mio. EUR. (typisk 70% 

funding)

• Ansøgninger modtages ved flerårlig cut-off
• Der er afsat omkring 100 mio. EUR i støtte for 2017
• 178 projekter støttet med 8,9 mio. EUR i seneste cut-off

Udvalg af støtteordninger
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Horizon 2020

Forventninger til arbejdsprogrammet 2018-2020 ‘Societal challenge 5 
‘Climate action, environment, ressource efficiency and raw materials’:

EU vil støtte udvikling inden for vand gennem innovation, internationalt 
samarbejde, netværk og governance, offentligt-private samarbejder, mm.

Scope of call: Water for our environment, economy and society

Draftede calls: 
• Forventet 2018: Digital solutions for water: fostering digitisation, smartening

water systems
• Forventet 2019: Building a water-smart economy and society 

Call type: Innovation Actions: Funding rate 70% for profit partners

Nøgleord: Innovative vandteknologier, monitoreringsværktøjer, digitale løsninger, 
integration af cirkulær økonomi

Udvalg af støtteordninger
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Tilknyttet aktivitet - 40/60 selskaber

Etablering af 40/60 selskaberne åbner for andre (risikovillige) finansieringskilder, 
f.eks.: 

• Danmarks Grønne Investeringsfond

• NEFCO / NOPEF

• Vækstfonden

• Egenkapital og lån fra traditionelle kilder, investorer, kapitalfonde, 
pensionskasser og andre former for private equity

Der er stadig krav om at man skal overholde kravene til tilknyttet aktivitet -
hvilket man bør sikre sig, at deltagerne i 40/60 sammenhænge forstår

Et støtteværdigt projekt kræver det rette team
- Partnere/konsortium der kan tilføre de rette kompetencer til at løfte projektet

Den gode ansøgning er et håndværk
- Find sammen med dem, der er dygtige til håndværket

En god ansøgning er et stykke salgsarbejde
- Husk at tage højde for spillereglerne (rammer, krav og kriterier)

Den gode idé skal også være en støtteværdig idé

5+1 gode råd på den korte bane

Timing er alfa omega:
- Vær opmærksom på deadlines - en god ansøgning tager tid 

Tænk tidligt i strategi, finansieringsstrategi og forretningsmuligheder
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Tak for jeres opmærksomhed

Alle spørgsmål er velkomne

Kontaktinfo:

Christina Ernst Jørgensen
chjo@insero.com

41770154

Mikael Boye Enig
mbe@insero.com

41329835

Cases
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Bakterier omdanner CO2 og lavpris el til gas
Totalbudget DKK 50 mio., DKK 27,3 mio. til virksomheden

Case: 

P2G-BioCat

Bæredygtig, billig og effektiv energirenovering
Totalbudget DKK 20 Mio., DKK 6 mio. til de danske partnere

Case: 

SURE! Nordic Built for Sustainable retrofitting


