
Har I en idé med 
stort markeds-
potentiale?
Få sat skub i et markedspotentiale med Midtnet Kinas inno-
vationspulje. Vi står klar med et team af sparringspartnere og 
op til 400.000 kr. til netop jeres innovationsprojekt.  

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Louise Krogh Johnson
Agro Business Park
T: 2154 5909
lkj@agropark.dk
www.agropark.dk 

FØDEVARER, 
ENERGI & MILJØ

Anders Laustsen 
Inno-Pro/CenSec
T: 5213 1542
anders@censec.dk
www.inno-pro.dk

AVANCERET PRODUKTION 
& INDUSTRI

Jesper Rasch
Lifestyle & Design Cluster
T: 5092 5094
jesper@ldcluster.com
 www.ldcluster.com

KREATIVE ERHVERV, 
IKT & TURISME

Programmet og puljen 
Midtnet Kina er et innovationsprogram, der støtter idéer, 
som imødekommer et kinesisk markedsbehov. Formålet 
er at styrke deltagende virksomheders konkurrenceevne, 
så Midtnet Kina på lang sigt bidrager til at øge eksporten 
til Kina såvel som resten af verden. 

Puljen støtter udviklingen af nye produkter eller løsninger 
med op til 400.000 kr. pr. projekt. Målet er at hjælpe små 
og mellemstore virksomheder med at realisere deres gode 
idéer ved at betale 50% af omkostningerne til udviklingen. 
Puljen er på 9,9 mio. kr. til 12 innovationsprojekter inden for:

• Fødevarer
• Energi & miljø
• Avanceret produktion og industri
• Kreative erhverv, IKT og turisme

Få ekspertviden med 
På baggrund af jeres behov giver programmet mulighed 

for at trække ekspertise ind i virksomheden fra en viden-
institution. Derudover skal I have to andre virksomheder 
med – det kan være eksisterende samarbejdspartnere 
eller nye, som kan støtte jer i innovationsindsatsen. De 
kan bidrage på lige fod med jer eller i mindre grad – det 
afgør I selv. 

Se eksempler på, hvordan et innovationssamarbejde kan 
se ud, på bagsiden.

Feasibility
Der er desuden midler til rådighed til at få en kinesisk 
eller dansk konsulent til at vurdere de enkelte idéers 
potentiale på det kinesiske marked.

Ansøgningsfrist
Løbende ansøgningsfrist fra 1. januar 2017 og bevilling 
efter først til mølle-princippet. Projekternes forventede 
varighed er omkring 6-12 måneder.

Så har vi 4,3 mio. kr. til medfinansiering!
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Eksempler på innovationssamarbejder

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

SMV1 ønsker at udvikle 
et nyt fødevareprodukt.

SMV2 er interesserede i at a�age et 
restprodukt fra den nye produk
on.

SMV3 er involveret for senere at 
kunne lave teknologien, der skal 
fungere i storskalaproduk
on.

VIDENSINSTITUTION deltager med 
hjælp 
l op
mal håndtering af bakteriologi.

VIDENSINSTITUTION

SMV1 PRODUCENT

SMV2 RESTPRODUKTAFTAGER

SMV3 INGENIØR

SMV1 ønsker at udvikle 
et industrielt produkt.

SMV2 leverer en vigg 
komponent eller råvare l produktet.

SMV3 er interesseret i at markedsføre 
produktet gennem sine salgskanaler i Kina.

VIDENSINSTITUTION bidrager med 
specialistviden omkring en afgrænset del af 

fremsllingsprocessen.

SMV1 PRODUCENT

SMV2 UNDERLEVERANDØR

SMV3 MARKEDSFØRINGSKANAL

VIDENSINSTITUTION

SMV1 APP UDVIKLER

SMV2 GRAFISK DESIGN

SMV3 KONSULENT

VIDENSINSTITUTION

SMV1 ønsker at udvikle 
en mobil app bl.a. målre�et 

kinesiske forbrugere.

SMV2 er involveret i udviklingen.

SMV3 har sprogkompetencer og 
viden om markedet - skal på sigt 

stå for markedføring.

VIDENSINSTITUTION tester 
og evaluerer app’en.

SMV1 udvikler den primære 
del af løsningen.

SMV2 udvikler en anden 
del af løsningen.

SMV3 udvikler en tredje 
del af løsningen.

VIDENSINSTITUTION hjælper med 
integra	on af de tre dele og evt. 	lpasning 

	l specifikke kinesiske forhold.

SMV1 PRIMÆRUDVIKLER

SMV1 DELUDVIKLER

SMV1 DELUDVIKLERVIDENSINSTITUTION
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