InnoBooster og Landdistriktsvækstpilot

5. September 2018, Storstrøms Group og Femern Belt Innovation
v. Katrine Krogh Balslev, Projektleder

Agenda

•
•
•
•

2

Fundraising Service Sjælland
Fundraising-logikker
InnoBooster
Landdistriktsvækstpiloten

Fundraising Service Sjælland
Hvem:

Donorer

SMVer og iværksættere i Region Sjælland
Hvad:
Vejledning af virksomheder i fundraising:

Afklaring af muligheder DK + EU/Int. programmer
Hjælp til at lægge en strategi
Vejledning under ansøgningsskrivning
identifikation af potentielle samarbejdspartnere

kontakt til relevante aktører for virksomhederne
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Fundraising Service Sjælland
Resultater:
Fundraising vejledning siden 2011
Vejledt >485 virksomheder
Bidraget til at hente >310 mio. kr.
(Næsten) alle brancher
Medlem af EU-DK Support
Bredt netværk blandt aktører regionalt og nationalt

Til og med 2018 - der arbejdes på opfølgende projekt
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Støtteprogrammernes logikker
Nyhedsværdi
For
markedet

For
virksomheden

Programmets
formål?
Vækst og
beskæftigelse
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Samfundsproblem

Udviklings
-stadie

Forskning

Tæt på
markedet

Udvikling

No-go!

Salg
Markeds
-føring

Byggeri
Produktionsudvidelse

Drift

Danske fonde og puljer
Værdikæde

Forskning

Strategisk/industriel
forskning

Udvikling

Test &
Markedsmodning

Netværk
InnoBooster – Innovationsfonden
Landdistriktsvækstpilot-Innovationsfonden

Danske fonde og puljer

Erhvervsforsker – Innovationsfonden
Grand Solutions – Innovationsfonden
GUDP – NaturErhvervstyrelsen
EUDP – NaturErhvervstyrelsen
MUDP – NaturErhvervstyrelsen
Markedsmodningsfonden - Erhvervsstyrelsen

InnoBooster - intro
InnoBooster omsætter spændende innovative ideer til vækst og
beskæftigelse
Hvem kan deltage

Små- og mellemstore
virksomheder, start-ups og
forskere

Bevillingsramme

Fra 50.000 op til 5 mio. Kr.

Tidsramme

Max. 2 år

Støttekriterier

Nyhedsværdi, forretningsmæssigt
potentiale og gevinst, økonomisk
effektivitet og gennemførelse

Ansvarlig styrelse: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Deadline: løbende – dog pause sommer (1.6.-15.8.) og vinter (1.12.-15.2.)
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Cases
Bladena:
- 388.575 kr.
- Fuldskala eksperimentel test
af løsning, der forlænger
vindmøllevingers levetid
CemGreen:
- 497.805 kr.
- Udvikling af teknologier til at
fremme brugen af cement
erstatningsmaterialer

InnoBooster - grundprincipper
•

•

•

•
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Hvad kan der søges til:
– Industriel forskning, udvikling, innovation (markedsmodning?)
– Nyt for markedet
– Vækst i Danmark - via vækst i virksomheden
Hvad gives der støtte til:
– Egne timer (nye & gamle medarbejdere)
– Ekstern viden (offentlige og private udbydere)
– Udstyr (afskrivningsomk.) og materialer – min. 30.000 kr. pr. faktura
Støtteprocent:
– 33%
– Støtte under 1.5 mio. kr.: Egne time sættes til 750 kr. i timen (støtte = 250 kr.)
– Støtte over 1.5 mio. kr.: Egne timer sættes til faktisk timepris
Krav:
– 2 mio. kr. omsætning seneste regnskabsår / 500.000 kr. tiltrækket risikovillig kapital
– Virksomhed <3 år: opnåede væsentlige resultater + team

InnoBooster - ansøgning
Format

Proces

•
•

•

Ansøgninger 50.000 - 500.000 kr. i støtte:
– ansøgning via database
– 4-6 ugers vurderingstid
– Afslag eller tilsagn

•

Ansøgninger 500.000 – 5. mio. kr. i støtte:
– ansøgning via database
– 4-6 ugers vurderingstid
– Afslag eller invitation til præsentation
– præsentation for panel
– Afslag eller tilsagn
– I alt 2-3 mdr. vurderingstid

•
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Formalia – i database
Faglig beskrivelse (word - uploades):
– Virksomheden
– Idéen
– InnoBooster-projektet
– Aktivitetsplan (skema)
– Markedet
– Din forretningsmæssige gevinst
– Teamet
– Resultater af evt. tidligere InnoBoosterbevillinger
Budget (excel - uploades)

Landdistriktsvækstpilot
Støtte til ansættelse af ny medarbejder med ny uddannelsesprofil som skal
spille central rolle i at skabe, drive og udvikle et defineret projekt i en
virksomhed. Projektet kan f.eks. dreje sig om udviklingen af nye produkter,
nye markeder, services eller nye produktionsmetoder. Projektet skal skabe
nye muligheder med forretningsmæssigt potentiale for virksomheden.
Hvem kan deltage

SMVer Landdistriktskommuner. I RSj: Faxe, Guldborgsund,
Holbæk, Kalundborg, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred,
Slagelse, Sorø, Stevns, Vordingborg

Bevillingsramme

150.000 eller 300.000 (støttebeløb)

Tidsramme

Hhv. 1 og 2 år

Støttekriterier

Ny viden i SMV, ny uddannelsesprofil, nye udviklingsmuligheder
for SMV, forretningsmæssigt potentiale, projektets effektivitet.

Ansvarlig styrelse: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Deadline: Lukker for 2018, når midler er brugt op. Åbner igen jan/feb 2019
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Cases
Saluminati:
- 2 års støtte
- Kemisk specialist
- En metode, der gør det
muligt at lave lufttørrede
pølser i DK
Idrætshøjskolen Bosei
- 2 års støtte
- LVU inden for projekt /
innovation / erhvervsstrategi
- Udnyttelse og udvikling af
fysiske rammer for øget
forretning

Landdistriktsvækstpilot - grundprincipper
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•

Hvad kan der søges til:
– Ny medarbejder med ny længerevarende uddannelsesprofil
– Nye muligheder med forretningsmæssigt potentiale for virksomheden
(bredere end innobooster)
– Nyt for virksomheden
– Vækst i virksomheden – og også gerne i Danmark

•

Hvad gives der støtte til:
– Tilskud til løn til ny ansat

•

Støtteprocent:
– Fast støttebeløb : 150.000 kr. for ét år, 300.000 kr. for to år
– Støtteprocent afhænger af faktisk løn (forhandles på sædvanlig vis)

•

Krav:
– 2 mio. kr. omsætning seneste regnskabsår / 500.000 kr. tiltrukket risikovillig kapital

Landdistriktsvækstpilot - ansøgning
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Format

Proces

•
•

•
•
•
•

Formalia – i database
Faglig beskrivelse (word - uploades):
– Virksomhed og kunder?
– Idé og udviklingsprojekt?
– Hvordan supplerer Landdistriktsvækstpiloten
nuværende medarbejdere?
– Hvilke resultater forventer I at opnå?
– Projekts aktiviteter og delmål
– Såfremt projektet varer 2 år – hvad er så
værdiskabelsen for virksomheden i et 2-årigt
projekt fremfor et 1-årigt

ansøgning via database
4-6 ugers vurderingstid
Afslag eller tilsagn
4 mdr. til at finde ny medarbejder

Kontakt CAPNOVA
mail@capnova.dk
+45 4676 0850
CAPNOVA, Universitetsparken 7, 4000 Roskilde
CAPNOVA, Åbogade 15, 8200 Aarhus N
Følg med:
www.capnova.dk

Søren Mayland
soma@capnova.dk
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Katrine Krogh Balslev
kaba@capnova.dk

Søren Svanebjerg
ss@capnova.dk

Greater Copenhagen Food
Innovation

Donorer

Region Sjælland
Innovationsprojekt for virksomheder:

Produktudvikling med studerende

Produktudvikling med forskere
Produktudvikling - minikonsortier
Fødevarekoncepter – Fødevareprodukter –
Fødevareteknologier

Løbende optag indtil videre ultimo 2019
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Partnere

Hele landet

Donorer

Accelerator program for SMV’er:
Individuelt tilrettelagte forløb
Fast mentor/tovholder
CAPNOVA / eksterne eksperter
Camps & Pitch event

Bioøkonomi – Industriel symbiose – Bioteknologisk
produktionsteknologi

Go-to-market-strategi / Kapitalrejsning /
Organisationsudvikling / Produktmodning
Cut-off datoer:12/9 og 4/12 2018
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Scale-Up Denmark Bioøkonomi er en del af det
nationale Scale-Up Denmark initiativ
www.scaleupdennmark.dk

