
VidenFacilitatorMidt

Gå-hjem møde om Innobooster

Tid: Den 5. marts 2015 kl. 14-16
Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaardsvej 4a, 8700 Horsens

InnoBooster yder tilskud til, at SMV´er gennemfører et innovationsforløb, som de selv designer i en Innovations-
plan. Her udvikler virksomheden sin idé, og beskriver, hvad der er brug for hjælp til. Derefter sender man Innovati-
onsplanen ind til InnovationsFonden.

I Innovationsplanen kan man sammensætte netop den "videnpakke", som er relevant for at udvikle virksomheden. 
I videnpakken kan indgå tilskud til:

•	 Højtuddannede,	som	ansættes	på	normale	vilkår	i	virksomheden	i	op	til	12	måneder.
•	 En forsker fra en dansk eller udenlandsk videninstitution, som i en periode tilknyttes virksomheden for at bidrage 

til udviklingsarbejdet
•	 Samarbejde	med	en	videninstitution,	som	virksomheden	ikke	tidligere	har	samarbejdet	med,	og	som	kan	give	

virksomheden noget ny viden, der ikke kan købes på det private marked.
•	 "Andet"	–	Den	manglende	brik,	som	er	nødvendig	for	virksomhedens	innovationsforløb.

InnoBooster kan give tilskud til en videnpakke på mellem 50.000 og 250.000 kroner mod medfinansiering fra virk-
somheden i form af timer og kontant. De nærmere retningslinjer gennemgåes på mødet.

Er din virksomhed fra Region Midtjylland?
Virksomheder i Region Midtjylland kan få hjælp til at 
udvikle og indsende en ansøgning til InnoBooster 
ordningen via de danske innovationsnetværk. Få bl.a. 
hjælp til:
•	 At	konkretisere	problem	og	behov
•	 At	identificere	og	kontakte	relevante	videnspersoner
•	 At	kvalitetssikre	og	indsende	ansøgning

Har du lyst til at høre mere?
Torsdag d. 5. marts kan du høre om mulighederne i 
InnoBooster ordningen og stille spørgsmål til repræsen-
tanter fra Innovationsfonden. 

Du kan møde repræsentanter fra de danske innovati-
onsnetværk og diskutere muligheder for hjælp til netop 
din udfordring.

Program:
14.00 Velkommen v/Ulla Meinby Sparre, Vitus Bering Innovation Park
14.10	 InnoBooster	–		Muligheder	og	retningslinjer	v/ Ditte Amskov, Innovationsfonden
14.55	 VidenfacilitatorMidt	–	Sparring	og	hjælp	til	midtjyske	virksomheder	v/ Jacob Mogensen, INBIOM
15.00 Lyn-introduktion til de danske innovationsnetværk v/repræsentanter fra netværkene
15.20 Mulighed for individuelle snakke
16.00	 Afslutning	på	officielt	program	-	Forfriskning
16.30 Tak for i dag

Små og mellemstore virksomheder kan nu søge om tilskud 
til et innovationsforløb, som de selv designer i en Innova-
tionsplan. Virksomheder i Region Midtjylland har en unik 
mulighed for at få sparing og hjælp til at ansøge. Deltag i et 
åbent gå-hjem møde og hør mere om dine muligheder.

Kontakt:
Email:  InnoBooster@InnoFond.dk
Telefon:  6190 5005

InnoBooster 
–  et innovationsløft til din virksomhed 

Hvad er et InnoBoost? 
InnoBooster hjælper små og mellem-
store virksomheder med gode ideer.  
Med InnoBooster kan udviklingsparate 
virksomheder udarbejde en Innovations- 
Plan baseret på en idé og bruge planen  
til at søge om tilskud til at gennemføre 
det innovationsforløb, der skal til for at 
gøre ideen til virkelighed.

Du kan søge om tilskud til:
➜ En højtuddannet eller en forsker, der skal   
 arbejde med udvikling i virksomheden.   
 Tilskud til højtuddannede er særligt for   
 virksomheder med få eller ingen højt-
 uddannede.
➜ Samarbejde med en videninstitution, 
 som din virksomhed ikke har samarbejdet   
 med de seneste tre år.
➜ Anden videnbaseret hjælp – bevilges i   
 sammenhæng med en af de to andre   
 muligheder.

Du kan søge op til 250.000 kr. Din virksomhed skal 
finansiere minimum 50 procent af det samlede bud-
get for innovationsforløbet. Heraf skal der være 
en kontantfinansiering svarende til minimum 15 
procent af tilskuddet. Innovationsforløbet kan vare 
mellem 6 og 18 måneder. 

Hvem kan få et InnoBoost? 
For at bruge InnoBooster skal din virksomhed:
➜ Være parat til udvikling, men mangle  
 viden eller teknologi for at komme videre 
➜ Have en plan for, hvad der skal ske – eller være  
 parat til at lave en. 
➜ Have eksisteret i mindst et år og have mellem  
 2-249 ansatte. 
➜ Være klar til selv at investere i udviklings-
 forløbet.

Hvordan får man et InnoBoost? 
Din virksomhed skal have en god idé til et  Inno-
vationsforløb. På InnovationsPlan.dk skal ideen, 
dens potentialer, faldgruber og forventede gevin-
ster gennemtænkes og beskrives. Desuden skal 
du beskrive, hvilken viden der kan gøre ideen til 
virkelighed.  Derefter kan du gøre din Innovations-
Plan til en ansøgning ved at udfylde oplysninger om 
virksomheden og et budget. 

I vurderingen af InnovationsPlanen lægges 
vægt på:
➜ Nyskabende elementer og tilførsel af ny viden.
➜ Sammenhæng med virksomhedens forretning 
 og udviklingsstrategi.
➜ Forretnings- eller konkurrencemæssig gevinst. 
➜ Et rimeligt og realistisk budget.

GEVINST
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AKTIVITETER

Aktivitet    Hvem gør det?

Tilmelding: Deltagelse er gratis. Tilmeld dig via https://inbiom.nemtilmeld.dk/2/ senest d. 2. marts.

https://inbiom.nemtilmeld.dk/2/

