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 Uddannelse  

 Beskæftigelse 

 Tidligere successer 

 

Side 2 

Lidt om mig selv 



 

 
 
 
 

SME-instrumentet 



 

- Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) 

- Beliggende i et EU-land eller et H2020-
associeret land 

- Enten soloansøger eller flere i et konsortium 

- SMV’er med internationale ambitioner 

- SMV’er med behov for midler til test, udvikling 
og/eller opskalering af et nyt produkt 

Side 4 

Hvem kan ansøge? 



 

- Banebrydende og innovative løsninger  

- Høj risiko men med stort potentiale 

- Nye produkter, serviceydelser og 
forretningsmodeller 

- Fokus på nye markeder, vækst og beskæftigelse 

- Ingen definerede kategorier – men negativ 
påvirkning af miljøet bør undgås 

 

 

 

Side 5 

Hvilke idéer støttes? 



 

- Phase 1 (feasibility study) 
Maksimalt 10 siders ansøgning 
50.000 € 
Projektperiode på maksimalt seks måneder 
 

- Phase 2 (fra koncept til marked) 
Maksimalt 30 siders ansøgning 
EU-finansiering af 70% af projektet 
0,5 – 2,5 mio. € 
Projektperiode på 12–24 måneder 
 
Fire årlige ansøgningsrunder i 2018-2020 

Side 6 

Ansøgning 



 

 
 
 
 

Fast Track to 
Innovation (FTI) 



 

- Konsortier med tre til fem deltagere 

- Alle typer af deltagere (virksomheder, GTI’er, 
universiteter, hospitaler, investorer mv.) 

- Beliggende i et EU-land eller et H2020-
associeret land 

- Industrielle partnere må udgøre minimum: 
Tre ud af fem partnere 
To ud af tre eller fire partnere eller  
Tildeles 60% af budgettet 

Side 8 

Hvem kan ansøge? 



 

- Innovative og banebrydende løsninger, der kan lanceres 
inden for maks. tre år fra FTI-projektets begyndelse 

- Nye produkter, serviceydelser og forretningsmodeller 

- Støtte til forskning, udvikling, test i storskala samt 
validering af systemer og forretningsmodeller 

- Løsninger må adressere samfundsmæssige behov samt 
skabe bæredygtige forretningsmuligheder 

- Tilskynder til tværdisciplinært og -sektorielt samarbejde 

 

 Side 9 

Hvilke idéer støttes? 



 

- Maksimalt 30 siders ansøgning 

- EU finansierer 70% af budgettet til for-profit 
enheder og 100% til non-profit enheder 

- Projektperiode på 12-24 måneder 

- Maksimal støtte fra EU på 3 mio. € totalt 

- Tre årlige ansøgningsrunder i 2018-2020 

- Evaluering fremsendes maksimalt tre måneder 
efter cut-off dato 

 Side 10 

Ansøgning 



 

- Styrelsen for Forskning og Uddannelse 

- Kr. 50.000 i støtte til skrivning af ansøgning 

- EUopSTART dækker 50% af udgifterne 

- Ansøgning indsendes seneste 30 dage før 
deadline for call 

 

Side 11 

EUopSTART 



 


