
99 % af alle virksomheder i EU er 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er*). Disse udgør rygraden 
i EU’s økonomi og skaber bl.a. to 
ud af tre job i den private sektor. 
Virksomhederne er ofte utrolig 
innovative, men mange får aldrig 
udnyttet deres fulde potentiale, 
hvis de mangler ressourcerne til at 
udvikle deres produkter. Europa-
Kommissionen besluttede derfor,  
at der fra 2014 skulle oprettes  
et tilskudsprogram specifikt til  
denne målgruppe.

SMV-instrumentet  
SMV-instrumentet henvender sig til 
SMV’er med innovative teknologiske 
udviklingsprojekter, der har potentiale  
til at ændre markedet og skabe stor  
indtjening for virksomheden.   
Alle projekter kan støttes, hvis de har  
en europæisk dimension og takler et  
samfundsmæssigt problem.  
Virksomheden kan søge alene eller  
sammen med andre SMV’er.

For at kunne søge SMV-instrumentet  
skal teknologien have været demonstreret 
i dets relevante miljø. I løbet af projektet 
arbejdes der hen imod et færdigt  
produkt.

SMV-instrumentet er opdelt i to faser. 
Man kan vælge at søge fase 1 først eller 
gå direkte til fase 2.  

Fase 1. Forundersøgelse og 
udvikling af forretningsplan 
I denne fase gives der tilskud til at  
undersøge den tekniske anvendelse og 
vurdering af projektets kommercielle 
potentiale. Der udbetales et fast beløb  
på 50.000 EUR, og disse midler kan bl.a.  
bruges på at lave risikovurderinger,  
analyser af ophavsrettigheder eller  
markedsundersøgelser. Derudover  
skal der laves en forretningsplan. 

Projektet skal starte senest tre måneder 
efter ansøgningsfristen og varer typisk 
seks måneder.

SMV-instrumentet
Har din virksomhed  
potentialet til at ændre 
markedet?

Grundforskning Strategisk 
forskning 

Udvikling Demonstration Markeds-
modning

SMV-instrumentet

*	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.
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Kontakt vores lokale projektfinansieringsteam:

Fase 2. Udvikling og test af  
produktet 
I denne fase gives der tilskud til at  
gennemføre aktiviteter inden for  
udvikling, demonstration og markeds-
tilretning. Der er særligt fokus på  
demonstrationsdelen, dvs. tests,  
prototyper, design, m.m. Der gives  
mellem 0,5 og 2,5 mio. EUR i støtte,  
hvilket maksimalt kan udgøre 70 %  
af omkostningerne. 

Projektet skal starte senest seks måneder 
efter ansøgningsfristen og varer typisk  
et til 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 igennem SMV  
instrumentet. 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 forretningsmuligheder. 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
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Der er frist fire gange om 
året for både fase 1 og 2


