
Der kan nogle gange synes 
langt fra den gode idé til reel 
produktudvikling, og det kan 
være en omkostningstung og lang 
proces. Dette skal dog ikke være 
en forhindring for at nå i mål.  
 
Du har mulighed for at søge 
om medfinansiering til både 
forsknings- og udviklingsaktiviteter 
igennem Innovationsfonden. 
Fonden investerer hvert år i 
projekter, der skal fremme væksten 
i Danmark og konkurrenceevnen 
for danske virksomheder. 
Dog kræves det, at idéen har 
forretningsmæssigt potentiale, 
og at innovationsprojektet er 
gennemtænkt. Fonden har to 

programmer henvendt til hver 
sin målgruppe, som er beskrevet 
nedenfor. 
InnoBooster
InnoBooster investerer i små og mellem-
store virksomheder (SMV’er*), der vil 
udvikle et nyt produkt eller en ny service. 
Der er fokus på videnbaserede  
innovationsprojekter, hvilket indebærer,  
at der skal hentes ny viden ind i form af 
enten nye medarbejdere eller ved  
at samarbejde med eksterne viden
leverandører, som fx et universitet.

Hvilke kriterier skal du opfylde for 
at søge om medfinansiering  
fra InnoBooster?
• Programmet kan kun søges af SMV’er.  

Dog kan andre aktører sagtens deltage 
som underleverandører

• Der er god mulighed for at arbejde 
internationalt og hente viden fra  

 
internationale samarbejdspartnere,  
hvis de bedste kompetencer kommer 
uden for landets grænser

• Projekterne må vare i op til 2 år
• Fondens medfinansieringsrate er 33 %, 

og du skal derfor selv kunne lægge 
resten af beløbet eller hente disse 
penge hjem fra andre sider

• InnoBoosterprogrammet støtter med 
et beløb på mellem 50.000 — 5 mio. kr., 
og der er stor forskel på kravene til et 
projekt, der søger hhv. et lille eller højt 
beløb 

• Afhængig af virksomhedens alder skal 
der enten 1) argumenteres for et 
stærkt team eller 2) vises en vis 
omsætning eller ekstern kapital

* 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.

Innovationsfonden 
Fra idé til omsætning

 

ey.com/dk

MarkedsmodningDemonstrationGrundforskning Strategisk forskning Udvikling 

Grand Solutions

InnoBooster

Løbende ansøgningsfrist



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 de  
nationale 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  

Grand Solutions 
Grand Solutions har fokus på storslåede 
og holistiske løsninger, der går på tværs af 
fagområder, og som inddrager aktører fra 
hele værdikæden. Projektet skal generere 
økonomisk og samfundsmæssig værdi ud 
over de produkter og løsninger, som  
findes på markedet i dag.

Programmet indeholder både tematiske 
og åbne opslag, og er baseret på de priori-
teter Innovationsfonden udstikker hvert år

Hvilke kriterier skal du opfylde  
for at søge om medfinansiering  
fra Grand Solutions?
• Enhver dansk eller udenlandsk juridisk 

enhed kan deltage — uanset størrelse 
og type

• Projekterne varer som regel to til fem 
år

• Investeringsgraden afhænger både  
af type og/eller størrelse og af om  
aktiviteterne klassificeres som  
eksperimentel udvikling eller  
industriel forskning

• Tilskuddet kan variere imellem  
530 mio. kr.

• Det anses som fordelagtigt, at  
slutbrugeren spiller en aktiv rolle  
i hele projektforløbet, og at der  
inddrages partnere fra forskellige  
dele af værdikæden 

• Fokus er på at udvikle en innovativ  
og storslået løsning på et samfunds-
mæssigt problem, og ikke blot på at 
udvikle en ny applikation.

EY’s Innovation Incentives team 
kan hjælpe med at
Innovation Incentives kan hjælpe med at 
kvalificere dit projekt til medfinansiering 
hos Innovationsfonden. Vi tilbyder strate-
gisk rådgivning inden for projektudvikling, 
budgetter, IP rettigheder, eventuelle part-
nerskaber 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 tek-
nologiudvikling. Sammen med dig ønsker 
vi at sikre bæredygtig vækst og nå et 
fælles mål for en bedre fremtid. 
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To ansøgningsrunder, 
som oftest ligger i 
februar og august.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

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. 
 
EY henviser til den globale organisation og kan referere til et eller flere 
medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited, som hver især udgør 
en selvstændig juridisk enhed. Ernst & Young Global Limited, som er et engelsk 
‘company limited by guarantee’, yder ikke kunderådgivning. Flere oplysninger om 
vores organisation kan findes på ey.com.

© 2019 Ernst & Young P/S,  
All Rights Reserved.

Dette materiale er udarbejdet alene til orientering, og oplysningerne i det tilsigter 
ikke at være fyldestgørende, og de træder ikke i stedet for udførlige analyser 
eller udøvelsen af professionelle skøn. I konkrete sager opfordres brugere til at 
henvende sig til EY’s rådgivere.
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Kontakt vores lokale projektfinansieringsteam:

Claus Pedersen
Partner, Innovation Incentives 
+45 25 29 64 70
claus.pedersen@dk.ey.com

Anne-Sofie D Gregersen
Manager, Innovation Incentives 
+45 25 29 49 39
annesofie.d.gregersen@dk.ey.com

Sarah R Deljanin
 Senior Consultant, Innovation Incentives 
+45 25 29 34 76
sarah.r.deljanin@dk.ey.com

Victoria Challinor 
 Consultant, Innovation Incentives
+45 25 29 37 29 
victoria.challinor@dk.ey.com 


