
De sidste tests og tilpasninger af et 
produkt inden det sendes på markedet 
er utrolig vigtige for at sikre, at 
produktet lever op til efterspørgsel 
og forbrugerkrav. En succesfuld 
markedsintroduktion bygger ligeledes 
på, at produktet har overkommet 
barrierer i markedet. Det er muligt 
at søge offentlig medfinansiering til 
netop denne del af et projekt.

Markedsmodningsfonden  
Markedsmodningsfonden hjælper danske 
virksomheder med at overvinde markeds-
barrierer ved at medfinansiere test og 
tilpasning af et produkt. Der finansieres 
udelukkende projekter i fasen mellem en 
fungerende prototype og et salgbart  
produkt, og dette gøres ofte i samarbejde 
med slutbrugeren. Fonden er markeds-
nær, og den dækker derfor ikke  
forsknings- og udviklingsaktiviteter,  
da disse ligger tidligere i processen. 

Der kan søges inden for alle områder;  
dog er der særligt fokus på Danmarks 
styrkeområder, som fx grøn omstilling,  
sundheds- og velfærdsløsninger.

Processen 
Ansøgerne skal igennem en screenings-
proces ved Markedsmodningsfonden, 
inden de kan få lov at indsende en  
ansøgning. Processen består af en  
obligatorisk telefonsamtale, hvorefter 
virksomheden inviteres til at indsende  
en ansøgning.

Herefter sker der én af følgende  
muligheder:

1)  virksomheden får lov  
 at præsentere sit projekt foran et  
 ekspertpanel, som så vurderer, om  
 projektet skal tilkendes støtten 

2)  virksomheden får et begrundet afslag

Markedsmodnings - 
fonden  
Mangler du det sidste  
skub for at komme i mål? 

Grundforskning Strategisk 
forskning 

Udvikling Demonstration Markeds-
modning

Markedsmodnings  - 
fonden
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Kontakt vores lokale projektfinansieringsteam:

Hvilke kriterier skal du opfylde for 
at søge om medfinansiering hos 
Markedsmodningsfonden?

• Du skal være en privat virksomhed  
med min. to fuldtidsansatte eller flere 
deltidsansatte, der svarer hertil

• Du kan vælge at søge selv eller i et  
konsortium med andre virksomheder  
og du/I skal selv være i besiddelse af  
IP-rettighederne

• På ansøgningstidspunktet skal der  
foreligge en teknisk valideret og  
funktionsdygtig prototype, der er blevet 
succesfuldt testet i et laboratorium eller 
lignende, og som er klar til test tidligt  
i projektet

• Der skal være indgået en aftale med  
en testbruger

• Det samlede budget for projektet skal 
være på min. 3 mio. kr., og der dækkes 
maks. 45 % af omkostningerne

• Det ansøgte beløb ligger som regel  
mellem 1,5 og 5 mio. kr., men det  
varierer fra projekt til projekt

• Projektet skal være afsluttet efter  
maks. tre 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 Markedsmodnings-
fonden. 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 din 
virksomhed 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 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  
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Der er to ansøgningsrunder 
om året i  hhv. forår og 
efterår


