
Et gammelt ordsprog siger, at to 
hoveder er bedre end ét. Dette kan 
også gælde for virksomheder,  
hvor et samarbejde kan åbne op  
for spændende nye muligheder.  
Eurostars er med til at skabe 
øget vækst ved at stimulere og 
medfinansiere internationale 
forsknings- og udviklingsprojekter 
med et civilt formål. Programmet  
er henvendt til projekter, der er  
tidligt i deres udviklingsfase, og  
som arbejder hen imod udvikling  
af en prototype fra et eksperimentelt 
’proof of concept’. 

Eurostars
Internationalt samarbejde 
er nøglen til vækst

Eurostars  
Eurostars er et europæisk tilskuds-
program, der støtter forsknings- og  
udviklingsorienterede små og mellem-
store virksomheder (SMV’er*) inden for 
alle tekniske områder. For at projektet er 
støtteberettiget, skal det ligge i starten  
af udviklingsfasen, og altså inden der  
findes en faktisk prototype. 

Grundforskning Strategisk 
forskning 

Udvikling Demonstration Markeds-
modning

Eurostars

*	SMV-definition:	en	virksomhed,	der	1)	beskæftiger	maks.	250	medarbejdere	og	2)	har	en	omsætning	på	
maks.	50	mio.	euro	ELLER	en	samlet	balance	på	maks.	43	mio.	euro.

Eurostars lande  
Programmet støtter internationale  
partnerskaber, hvor fokus er på at  
erfaringsudveksle og videndele på tværs 
af landegrænser og i fællesskab udvikle  
et nyt og innovativt produkt.

Der er tilsammen 36 medlems- og delta-
gende lande, hvilket er de 28 EU-lande 
samt Canada, Island, Israel, Norge, Syd-
afrika, Sydkorea, Schweiz og Tyrkiet.

Hvad er en Forsknings- og Udviklingsorienteret (FoU) SMV?

SMV’er med maks. 100 fuldtidsansatte
skal have:

SMV’er med flere end 100 fuldtidsansatte skal 
have:

• Min. 5 fuldtidsansatte dedikerede  
til FoU-aktiviteter, eller

• Min. 10 fuldtidsansatte dedikerede til  
FoU-aktiviteter, eller

• Min. 10 % af de fuldtidsansatte  
dedikerede til FoU-aktiviteter, eller

• Min. 10 % af de fuldtidsansatte dedikerede til  
FoU-aktiviteter, eller

• Min. 10 % af omsætningen  
dedikerede til FoU-aktiviteter

• Min. 10 % af omsætningen dedikerede til  
FoU-aktiviteter
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Kontakt vores lokale projektfinansieringsteam:

Hvilke kriterier skal du opfylde  
for at søge medfinansiering fra 
Eurostars?
• Hovedansøgeren skal være en  

FoU-orienteret SMV

• Projektet skal involvere min. to  
uafhængige projektdeltagere fra to  
forskellige Eurostars-lande

• Projektet skal teknisk ligge i spændet 
mellem ’proof of concept’ og til at  
teknologien er demonstreret i dets  
relevante miljø for at kunne dækkes  
af Eurostars-programmet

• 50 % af projektets kerneaktiviteter  
skal udføres af SMV’er, og der skal  
være balance i konsortiet, hvilket  
medfører, at ingen projektdeltager  
eller medlemsland kan have mere  
end 75 % af det samlede budget  
 

• Det totale projektbudget er typisk  
på 1-2 millioner EUR, og det  
gennemsnitlige projekt har tre-fire  
partnere. Danske partnere kan samlet 
set maksimalt modtage 500.000 EUR

• Projektet kan vare maks. tre år, og  
produktet skal være klar til markeds-
introduktion senest to år efter  
projektets afslutning.  Dog er  
der en undtagelse for biotek,  
biomedicinske eller medicinske  
projekter, da det her gælder, at  
de kliniske forsøg blot skal være  
startet inden for de to år

EY’s rolle:  
Hvad kan vi hjælpe med? 
EY’s Global R&D and Innovation Services 
kan hjælpe med at kvalificere dit projekt  
til medfinansiering hos Eurostars.  
Vi tilbyder strategisk rådgivning inden  
for projektudvikling, budgetter,  
IP-rettigheder, eventuelle partnerskaber 
m.m. Vi kan også hjælpe med at udarbejde 
en forretningsplan. Vores globale team 
har stor ekspertise på området, og vores 
lokale eksperter i projektfinansiering  
kan vise dig vejen til nye forretnings-
muligheder. Hos EY er vi passionerede 
omkring innovation og teknologiudvikling. 
Sammen med dig ønsker vi at sikre  
bæredygtig vækst og nå et fælles mål  
for en bedre fremtid. 

1 Validering 
Vi undersøger 

indledningsvis din idés 
bæredygtighed og 
 vurderer dens chancer 
for at opnå finansiering

2 Støttemuligheder 
Vi identificerer  

passende  finansiering 
3 Målsætning

Vi afstemmer dine 
interne målsætninger 
med dine samarbejds-
partneres og EU’s 
målsætninger 

4 Ansøgning
Vi udarbejder  

en ansøgning baseret  
på din idé

5 Implementering
Vi  implementerer 

iht. aftalt økonomi, 
 rapportering til bidrags-
yder og projektstyring

6 Udnyttelse
Vi sikrer, at du får 

mest muligt ud af din 
idé, når ansøgnings-
processen er fuldført

Vejen til projektmidler  
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Om EY
EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner 
og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi leverer, hjælper med at opbygge 
tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. Vi udvikler dygtige ledere og 
medarbejdere, som sammen leverer det, vi lover vores interessenter og bidrager til, 
at arbejdsverdenen og arbejdslivet fungerer bedre - for vores medarbejdere, vores 
kunder og det omgivende samfund. 
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Der er to årlige ansøgnings-
frister i hhv. forår  
og efterår


