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 Horizon 2020 
 EU's rammeprogram for forskning og Innovation 2014-2020 

 
Hvem kan få finansiering? 
Og hvor meget? 
 

Alle organisationer kan søge. Programmet er dog mest relevant for universiteter 

og forskningsinstitutioner samt store og små innovative virksomheder, men også 

slutbrugere såsom patientorganisationer, kommuner, NGO’er osv. kan deltage i 

projekter.  

 

Støttesats 70-100% 

 

Budgetstørrelser varierer, men ofte er der tale om projekter i €5-15 mio. klassen.  

 

 
Hvad ydes der finansiering til? 
 

Finansiering primært af forskningsprojekter, innovations- og udviklingsaktiviteter 

og demonstrationsprojekter med meget høj international nyhedsværdi.  

 

Ligeledes støttes videreuddannelse af forskere og forskermobilitet. 

 

 

 
Er der krav om samarbejde? 
 

I langt de fleste projekttyper er der krav om fælleseuropæisk samarbejde. Som 

hovedregel er minimumskravet samarbejde mellem tre forskellige 

organisationer fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.  

 
Er der nogen særlige 
forudsætninger, ansøger skal 
medbringe? 
 

Som udgangspunkt kræves der ingen særlige, formelle forudsætninger. Det er 

dog vigtigt, at projektpartnerne komplementerer hinanden og er ”de bedste til 

at løse opgaven”. 

 
Er der et produkt, og hvad er 
forventet tid til markedet? 
 

Krav til produkt og tid til markedet afhænger af projekttypen. Den generelle 

tommelfingerregel er tre til fem (eller syv) år til anvendelse og/eller markedet 

efter projektets afslutning. 
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 Horizon 2020 – SMV-instrument 
 EU program kun for SMV’er 

 
Hvem kan få finansiering? 
Og hvor meget? 

Virksomheder, der opfylder EU-definitionen for små og mellemstore 

virksomheder, kan søge tilskud i programmet. 

 

Fase 1: 70% af de støtteberettigede udgifter. Der gives et standardbeløb på 
50.000 EUR. 
 
Fase 2: 70% af de støtteberettigede udgifter. Tilskuddet forventes at udgøre 
0,5-2,5 mio. EUR. 
 
Fase 3: Intet tilskud, men rådgivning i forbindelse med endelig 

markedsforberedelse og kommercialisering af produktet. 

 

 
Hvad ydes der finansiering til? 
 

Der ydes finansiering til afsøgning af markedspotentiale for projektideen (fase 

1) og konkrete innovations- og demonstrationsaktiviteter (fase 2).  

 
Er der krav om samarbejde? 
 

Der er ingen krav om samarbejde, og langt størstedelen af projekterne 

gennemføres af en enkelt virksomhed uden konsortiepartnere (men ofte med 

underleverandører, testkunder og lign.) 

 
Er der nogen særlige 
forudsætninger, ansøger skal 
medbringe? 
 

Virksomheden skal være en innovativ vækstvirksomhed med et globalt udsyn.  

 

EU taler om ”the next innovation leader”.  

 
Er der et produkt, og hvad er 
forventet tid til markedet? 
 

Virksomheden skal have en projektidé, der er på prototypeniveau/tæt på 

markedet.  

 

Idéen forventes at være markedsparat indenfor to til tre år. 
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 Eurostars-programmet 
 EUREKA program  for SMV’er som udvikler nye løsninger på tværs af grænser 

 
Hvem kan få finansiering? 
Og hvor meget? 

Programmet er målrettet videnintensive SMV’er fra et af de 35 Eurostars-lande 

(EU lande + fx Canada, Schweiz, Norge, Sydkorea). Men også universiteter, 

forskningsinstitutioner og store virksomheder kan opnå finansiering. 

 

Støttesats til SMV’er er op til 60%, for store virksomheder op til 50% hvis der 

samarbejdes med en dansk SMV, ellers 25%. - Danske virksomheders 

lønomkostninger beregnes ud fra en standardsats på kr. 750/t inkl. overhead.  

 

Universiteter kan få op til 90% af de faktiske omkostninger + 44% overhead hvis 

en dansk SMV deltager i projektet, og 40% uden en dansk SMV. 

 

GTS’er kan få op til 60% af de faktiske omkostninger + overhead hvis en dansk 

SMV deltager i projektet, og 40% uden dansk SMV. 

 

Eurostars projekter har ofte budgetter omkring €1 mio. Danske deltagere i et 

Eurostars projekt kan få op til €500.000 i tilskud (op til €300.000 hvis kun én 

dansk deltager).  

 

 
Hvad ydes der finansiering 
til? 

Der ydes finansiering til aktiviteter relateret forskning, udvikling, innovation og 

demonstration af nye løsninger.  

 

 

 

 
Er der krav om samarbejde? 

Der skal som minimum være to partnere repræsenterende to Eurostars-lande. 

 
Er der nogen særlige 
forudsætninger, ansøger skal 
medbringe? 

Mindst 50 % af projektet skal udføres af den/de deltagende videnintensive 

SMV’er. En videnintensiv SMV defineres som en virksomhed, hvor mindst 10 % 

af omsætningen eller de ansatte er beskæftiget med forskning og innovation. 

SMV’en skal kunne demonstrere faglig og økonomisk evne til at løfte sin del af 

projektet. 

 

 
Er der et produkt, og hvad er 
forventet tid til markedet? 

Projektet må maksimalt vare 36 måneder, og senest to år efter 

projektafslutningen skal der være et produkt, koncept eller service, som kan 

markedsføres.  
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 InnoBooster - Innovationsfonden 
 Dansk program som støtter innovative SMV’er  

 
Hvem kan få finansiering? 
Og hvor meget? 
 

SMV’er med et CVR-nr., herunder også iværksættere med et stærkt team, samt 

forskere, der har lavet et spin-out, kan søge om finansiering.  

 

Støttesats op til 33%. Lønomkostninger beregnes ud fra en standardsats på kr. 

750/t inkl. overhead. 

 

Tilskuddet kan udgøre fra kr. 50.000 til kr. 5 mio.  

 

 
Hvad ydes der finansiering til? 
 

Nyskabende idéer med forretningspotentiale. Dette inkluderer indhentning 

eller allokering af viden, der skal bruges for at kunne gennemføre projektet og 

udvikle SMV’ens produkt/service/forbedre en proces (f.eks. forskning, 

udvikling, rådgivning, ansættelse af ny medarbejder eller allokering af egne 

medarbejderes tid til et særligt udviklingsprojekt). 

 
Er der krav om samarbejde? 
 

Der er ingen krav om samarbejde. Dog er der mange, som indhenter ny viden 

fra leverandører eller samarbejdspartnere, eller ansætter en ny medarbejder 

med særlige kompetencer. Men det er også muligt udelukkende at søge midler 

til egne medarbejdere uden at indhente viden udefra.  

 
Er der nogen særlige 
forudsætninger, ansøger skal 
medbringe? 
 

Innovationsfondens lægger vægt på, at de deltagende SMV’er har ressourcer til 

at følge op på Innovationsfondens investering. Det kræves derfor, at SMV’en har 

enten en årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. (senest afsluttede regnskabsår) 

eller tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital inden for de seneste tre år 

 

Start-up virksomheder, der er under tre år gamle, kan alternativt vise deres 

potentiale ved at redegøre for, at man har et team med stærke og relevante 

kompetencer i forhold til idéen, opnået væsentlige resultater enten i form af 

forsknings-/udviklingsresultater (patenter, analyseresultater, udvikling af 

simpel prototype, etc.) eller i form af markedsudbredelse. 

 

 
Er der et produkt, og hvad er 
forventet tid til markedet? 
 

Der er ikke formelle krav om tid til markedet.  
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 Markedsmodningsfonden 
 Dansk program som støtter virksomheders test og tilpasning af nye 

løsninger, som allerede foreligger i prototypeform. 

 
Hvem kan få finansiering? 
Og hvor meget? 

Projektholder skal være en privat virksomhed og skal på 

ansøgningstidspunktet beskæftige mindst to ansatte, dvs. to fuldtidsansatte 

eller flere deltidsansatte, der tilsammen udgør to fuldtidsstillinger.  

 

Fonden dækker maksimalt 45 pct. af omkostningerne. 
 
Projektbudgettet skal være mindst kr. 3 mio.  

 

 
Hvad ydes der finansiering til? 
 

Projekter der omhandler test og tilpasning, det vil sige aktiviteter der 

vedrører afprøvning af en prototype eller serviceydelse i en reel 

brugssituation hos potentielle kunder eller slutbrugere (testbrugere).  

 
Er der krav om samarbejde? 
 

Virksomheder kan søge enkeltvis eller i samarbejde med andre virksomheder 

og/eller offentlige parter.  

 

Derudover deltager testbruger(e) i projektet.  

 
 
Er der nogen særlige 
forudsætninger, ansøger skal 
medbringe? 

Der skal på ansøgningstidspunktet være indgået aftale med som minimum 

den første testbruger i projektet. 

Fonden medfinansierer ikke projekter, der vedrører lægemidler og 

naturmedicin eller finansielle tjenesteydelser.  

 
Er der et produkt, og hvad er 
forventet tid til markedet? 
 

Projektet skal være afsluttet inden for tre år.   
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 Syddansk OPI-PULJE 
 Syddansk program som støtter samarbejde mellem SMV’er og offentlige 

aktører – inden for regionens forretningsområder 

 
Hvem kan få finansiering? 

Og hvor meget? 

Virksomheder, der opfylder EU definitionen for SMV’er. Virksomheden, der 

ansøger, skal endvidere beskæftige mindst to årsværk samt have været oprettet 

i CVR-registret i minimum to måneder. 

 

Der kan søges om støtte fra 400.000 og op til 1.475.000 kr. 
 
Tilskudssats op til 75%. 

 

 
Hvad ydes der finansiering til? 

 

Der ydes tilskud til test og videreudvikling af en prototype, mock-up, tegning, 

plan el. lign. Der skal være tale om produkter, der er tæt på markedet, men som 

eksempelvis mangler endelig dokumentation for effekt eller afprøvning i 

forskellige brugssituationer. Projekterne skal dels øge kvaliteten af den 

offentlige service, og samtidig skabe nye forretningsmuligheder for 

virksomhederne samt være til gavn for borgere eller brugere. 

 

 
Er der krav om samarbejde? 
 

OPI-projekter skal gennemføres i samarbejde mellem mindst én privat 

virksomhed (SMV) og mindst én offentlig part. Herudover skal en eller flere 

forskningsinstitutioner også deltage i projektet.  

 

Der er indgået aftale med SDU Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, 

der indgår som forskningsinstitution i alle projekter.  

 

Andre forskningsinstitutioner kan også indgå.  

 

 
Er der nogen særlige 
forudsætninger, ansøger skal 
medbringe? 
 

Det er en betingelse for at opnå støtte, at den nye produktidé har en stærk 

offentlig interesse, kan opfylde et behov hos brugerne, og endelig skal den nye 

produktidé kunne skabe arbejdspladser hos virksomheden.  

 

Det skal sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i 

forhold til udviklingen af erhvervene inden for Syddansk Vækstforums tre 

forretningsområder: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi 

og/eller Oplevelseserhverv. 

 

 
Er der et produkt, og hvad er 
forventet tid til markedet? 
 

De nye produktideer, der kan søges tilskud til, er produktideer, som befinder sig 

på så fremskredent et udviklingstrin, at de nu kan testes og videreudvikles forud 

for en senere markedsintroduktion.  

 

Der skal ske en klargøring til salg for egen regning, men ellers kan et salg af 

produktet ske ret kort tid efter projektets afslutning. 
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 EUopSTART 
 Dansk program som støtter virksomheder og universiteters arbejde med 

ansøgninger om EU støtte 

 
Hvem kan få finansiering? 

Og hvor meget? 

Danske virksomheder og videninstitutioner kan søge tilskud til det 

forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til en række udvalgte 

europæiske forsknings- og innovationsprogrammer (herunder H2020, SMV 

Instrumentet, Eurostars). 

 

Tilskudssats på op til 50%. Lønomkostninger beregnes til en standardsats på kr. 

600/t.  

 

Tilskuddet udgør enten kr. 50.000 eller kr. 75.000 (afhængig af EU program og 

ansøgers rolle i EU konsortiet). Planlægger man ansøgning til SMV Instrumentet 

(kun fase 2) eller Eurostars kan man få kr. 50.000 i tilskud.   

 

 
Hvad ydes der finansiering til? 

 

Udarbejdelse af en ansøgning til udvalgte EU programmer.  

 

Typisk lønudgifter, rejser, ekstern konsulentbistand.   

 
Er der krav om samarbejde? 
 

Der skal være mindst tre partnere i det EU projekt, der søges tilskud til.  

 

(Dog ingen krav om samarbejde, hvis man planlægger ansøgning til SMV 

instrumentet og Eurostars).  

 
Er der nogen særlige 
forudsætninger, ansøger skal 
medbringe? 
 

Tilskudsperioden skal være af minimum én måneds varighed. Den starter på 

datoen for indsendelse af ansøgning til EUopSTART og slutter senest den dato, 

der er deadline for at sende ansøgningen til det valgte program. 

 
Er der et produkt, og hvad er 
forventet tid til markedet? 
 

Det er endvidere en forudsætning for udbetaling af tilskud, at der indsendes en 

ansøgning til det EU program, som ansøgningen vedrører, og at der ikke 

foretages væsentlige ændringer i projektet i forhold til de oplysninger, som 

fremgår af EUopSTART-ansøgningen. 

 

 


