VækstKortet
Vejen til vækstmidlerne
På Vækstkortet finder du 25 af de
vigtigste puljer og støtteordninger
for små og mellemstore
vækstvirksomheder i Region
Sjælland

produkt-udvikling og ender i en vækstfase. I løbet af
forløbet kan virksomheden gå ud ad forskellige aktivitetsbestemte veje for at finde vækstmidler.

Udvælgelsen af støtteordninger er baseret på
tilgængelighed, omfanget af finansiel støtte og særlig
relevans for virksomhederne i Region Sjælland.
Du finder flere støtteordninger, samt opdaterede
informationer omkring alle offentlige tilbud til
virksomheder på
www.vaekstguiden.dk

Få hjælp og vejledning til at søge

Sådan læses kortet

kulturel
innovation

På kortets bagside finder du en beskrivelse af de
enkelte støtteordninger samt kontaktinformation, hvis
du ønsker videre vejledning.

Innovation indenfor Kultur
og Oplevelsesøkonomi

Produktudvikling

CKO’s Vækstpulje

Udvikling af
miljøeffektiv teknologi

De forskellige støtteordningers kontaktafdelinger kan
i de fleste tilfælde hjælpe med vejledning til konkrete
ansøgninger. Herudover kan virksomheder få sparring
hos Væksthus Sjælland om virksomhedens vækst i
forbindelse med ansøgninger. Hos Zealand Denmark
kan virksomheder få viden omkring EU støtteordninger.

arbejdsmiljø

Tilskudsordning til Miljøeffektiv
Teknologi

Forebyggelse af fysiske
og psykiske skader
Forebyggelsesfonden

Markedsmodning af
miljøprodukter

Vækstkortet følger et produkts teoretiske vækstforløb. Det starter med forskning, finder finansiering,
udvikles igennem en innovationsproces, gennemgår

EcoInnovation

Innovation

grøn
innovation
Innovative løsninger på miljøog klimaproblemstillinger

Markedsmodning af
grønne produkter
eller velfærdsprodukter

fødevarer

Fornyelsesfonden

organisationsforøgelse

Life+

Teknologisk
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Rådgivning fra
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Marco Polo

Erasmus for Young Entrepreneurs

Energiløsninger i
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Ansættelse af
højtuddannet

Intelligent Energy Europe (CIP)
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FødevareErhverv’s støtteordninger
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Reduktion af International
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eksport
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Eksportstart

Vækst

Eksportrådet

Eksportforberedelse
Eksportrådet

Ambient Assisted Living

FORSK

Køb af viden
Videnkupon

Forsker i virksomheden
ErhvervsPhD-ordningen

Væksthus Sjælland
Forskning til marked
for SMV’er
Eurostars-Eureka

Vækstkapital og
Vækstkaution
Vækstfonden

Seed og Spin-off
-kapital
CAT Innovationsmiljø

Kom-i-gang-lån
Vækstfonden

Finansiering

Årligt arbejder Væksthus Sjælland med
500 virksomheder i Region Sjælland.
Efter en kortlægning af virksomhedens
udfordringer tilbyder Væksthusets
vækstkonsulenter sparring om
mulighederne for vækst. Virksomhederne
bliver derefter vist videre til et stort
netværk af relevante private og offentlige
rådgivere og aktører.
www.vhsj.dk
Tlf: 5535 3035

Zealand Denmark
EU Office
ZealandDenmark EU Office er et
samarbejde mellem de sjællandske
kommuner, Region Sjælland og
Vækstforum Sjælland. Bruxelles kontoret
bistår med projektkonsultationer,
idéudvikling og partnersøgninger.
www.zealanddenmark.eu
Tlf: +32 2 235 6656

Vækstforum Sjælland
Vækstforum Sjælland skaber rammerne
for erhvervsudviklingen i regionen.
Det sker i samspil med erhvervsliv,
kommuner, regionen, uddannelses- og
forskningsinstitutioner og parterne på
arbejdsmarkedet. Målet er økonomisk
vækst i Region Sjælland, og midlet
er at udvikle rammebetingelserne, så
de matcher fremtidens krav og sikrer
grundlaget for velfærd i vores samfund.

Forskning
finansiering
innovation
produktudvikling
vækst
forskning

forskning

Brug af forskning i SMV’er

Forsker i virksomheden

www.fi.dk/internationalt/
eus7rammeprogramforforskning

www.erhvervsphd.dk

EU’s 7. rammeprogram

Forskning til marked
for europæiske SMV’er

ErhvervsPhD-ordningen

Indenfor EU’s 7. rammeprogram for forskning
opsættes en lang række forskningsområder, hvor
SMV’er i konsortier med andre internationale SMV’er
og vidensinstitutioner, kan opnå tilskud til store
forskningsprojekter.
Ofte skal konsortierne som minimum bestå af
tre internationale partnere, herunder SMV’er og
videninstitutioner. Virksomheder kan opnå støtte på
op til 75% af forskningsprojekterne.
En ansøgning indenfor EU’s 7. rammeprogram er
meget tidskrævende, men SMV’er kan få støtte på op
til 120.000 kr. til dækning af 50% af udgifterne til
en ansøgning.

www.fi.dk/internationalt/europaeisk-samarbejde/
eurostars

Med Eurostars-programmet kan forskningsintensive
SMV’er i konsortier med vidensinsitutioner opnå
tilskud til deltagelse i internationale forsknings- og
udviklingsprojekter.
I projektkonsortiet skal to parter- fra Eurostarslande
som minimum deltage. Projektstøtten rækker over
tre år, og et produkt skal være udviklet og kunne
markedsføres senest to år efter projektets afslutning.
50% af aktiviteterne skal udføres af en
forskningsintensiv SMV.
Finansieringen kan dække op til 50% af
virksomhedens udgifter, dog maks. 300.000 Euro.

FINANSIERING

Seed og Spin-off-kapital

Vækstkaution og Vækstkapital

www.vaekstfonden.dk

www.catscience.dk

www.vaekstfonden.dk

Med et Kom-i-gang-lån kan Iværksættere få et lån på
op til én million kr. med en statsgaranti på 75%.
Alle virksomheder, der har et CVR nummer, og
som er yngre end tre år, kan kvalificere sig til et
Kom-i-gang-lån. Virksomheden skal selv finde et
pengeinstitut, der vil yde lånet og bidrage med en
garantipræmie på 3 % af lånebeløbet.

Igennem CAT’s Innovationsmiljø kan innovative
virksomheder i et tidligt stadie få adgang til
risikovillig egenkapital på op til 6 mio. kr., fordelt
over to investeringer. Virksomheder må maks. have
været momsregistreret i tolv måneder og have haft
en omsætning på maks. 50.000 kr.
Igennem CAT Invest Zealand fonden kan etablerede
virksomheder endvidere opnå finansiering til spin-off
projekter.

CAT Innovationsmiljø

Rådgivning fra
Godkendt Teknologisk Institut

innovation
Teknologisk
innovation

Innovationstjek

www.innovationstjek.dk

Informations- og
Kommunikationsteknologi
Pilotprojekter

innovation
Teknologisk
innovation

Igennem Informations- og Kommunikationsteknologi
Pilot Programmet kan virksomheder i større
konsortier modtage tilskud til pilotprogrammer
om interoperationalitet på tværs af grænser,
pilotprogrammer, der støtter implementeringen af
IKT baserede services og produkter, eller tematiske
videndelingsnetværk.
Der skal som minimum være fire deltagende partnere
i projektet.
Der ydes 50% tilskud til pilotprojekterne, der
typisk har en størrelse på 4 - 10 mio. Euro.
Netværksprojekterne er typisk mindre og har
fastlagte satser for støtte til konkrete omkostninger.

www.fi.dk/internationalt/europaeisk-samarbejde/aalambient-assisted-living
Igennem Ambient Assisted Living (AAL) kan
virksomheder få tilskud til udvikling og afprøvning
af informations- og kommunikationsteknologiske
produkter, som understøtter ældre medborgeres
selvhjulpne trivsel, sundhed og deltagelse i
samfundslivet.
AAL-programmet lægger vægt på innovation,
praktisk anvendelighed og involvering af brugere,
interessenter og virksomheder. Produkter
skal være kommercialiserbare 2-3 år efter
projektets afslutning. Tilskuddet dækker 50% af
projektomkostninger for SMV’er.
Ansøgninger skal have mindst tre partnere fra tre
forskelige europæiske lande. Den maksimale støtte
til dansk deltagelse er ca. 1 mio. kr. pr. år over en
tre-årig periode.

produktudvikling

Udvikling af miljøeffektiv
teknologi

www.fornyelsesfonden.dk

www.ecoinnovation.dk

www.ecoinnovation.dk

Ansættelse af højtuddannet
(Videnpilot)

vækst
organisationsforøgelse

www.videnpilot.dk

Med Videnpilotsordningen får virksomheder tilskud
til ansættelse af en højtuddannet medarbejder.
Medarbejderen ansættes til at gennemføre et
konkret udviklingsprojekt. Virksomheden modtager
et løntilskud på 12.500 kr. i op til tolv måneder, dog
maks. 50% af lønnen.
Virksomheden skal have mindst to ansatte, højest to
højtuddannede foruden ejeren, og ingen med samme
uddannelse som videnpiloten (ejeren undtaget)
indenfor de sidste to år. Videnpiloten skal have
en uddannelse svarende til en kandidatgrad eller
en diplomingeniøruddannelse, og må ikke have
modtaget løn fra virksomheden indenfor de sidste
to år.

EcoInnovation, EU program

www.videnkupon.dk

Videnkupon

Indenfor FORSK El, FORSK VE og FORSK NG
programmerne, kan virksomheder opnå tilskud til
forskning, udvikling og demonstration af miljøvenlige
energiprodukter til f.eks. fremstilling af elektricitet,
vedvarende energi og gas. Kriterierne for at søge
ændres hvert år.
Projekter kan få tilskud til mellem 50% og 100%
af udgifterne, imens resten egenfinansieres af
virksomheden.

Med en Videnkupon kan SMV’er få tilskud til
forsknings-, innovations- og udviklingsaktiviteter
i form af et samarbejde med en eller flere
vidensinstitutioner.
Projektet skal styrke virksomhedens produktivitet
samt innovations- og vækstpotentiale. Virksomheden
skal have eksisteret i mindst et år.
En basis videnkupon kan finansiere op til 40%
af et projekt, dog maks. 100.000 kr. En udvidet
videnkupon kan finansiere op til 25%, dog maks.
500.000 kr.. Den resterende del af projektet skal
egenfinansieres, hvilket dog kan gøres i form af tid
fra egne medarbejdere til en sats på 600 kr. pr.
time.

vækst
innovation
forskning
FINANSIERING
produktudvikling

VækstKortet
Vejen til vækstmidlerne

På Vækstkortet finder du 25 af de vigtigste
puljer og støtteordninger for små og mellemstore vækstvirksomheder i Region Sjælland

Innovation indenfor
Kultur og Oplevelsesøkonomi

innovation
KULTUREL
innovation

CKO’s Vækstpulje

Innovative løsninger på miljøog klimaproblemstillinger

innovation
GRØN
innovation

Life+, EU Program

www.cko.dk/ckos-vaekstpulje

Igennem Center for Kultur og Oplevelsesøkonomis
Vækstpulje kan virksomheder få medfinansiering til
innovationsprojekter, hvis formål er at skabe vækst
gennem samarbejdet mellem kultur og erhvervsliv.
Projekter forventes at få op til 1,4 mio. kr. i tilskud.
Virksomheder skal medfinansiere mindst 50%.
Støttemidlerne udbydes i åben konkurrence.

Reduktion af International
vejgodstransport

innovation
GRØN
innovation

Marco Polo

www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/
Miljoeindsats_paa_tvaers/Tilskudsordninger/
LIFE2007

Intelligent Energy Europe (CIP) EU program

ec.europa.eu/transport/marcopolo

Med EU’s Life+ Miljø program kan virksomheder
få tilskud til en række innovative løsninger på
miljø- og klimaproblemstillinger. Programmet favner
meget bredt og inkluderer bl.a. undersøgelser,
kommunikationsprojekter, demonstrationsprojekter
og opbygning af netværk. Programmet har tre
hovedkategorier: LIFE+ natur & biodiversitet, LIFE+
miljøpolitik & governance og LIFE+ information &
kommunikation.
Projekterne vurderes ud fra teknisk/faglig kvalitet,
økonomisk kvalitet, bidrag til LIFE+ formål,
europæisk merværdi, transnational karakter og
national merværdi. Der ydes ikke støtte til projekter,
der alene har til formål at give en virksomhed en
konkurrencemæssig fordel. Virksomheder kan søge
alene eller i konsortier. Projekter kan maks. få 50%
i tilskud.

Energiløsninger i
bygninger og transport

innovation
GRØN
innovation

ec.europa.eu/energy/intelligent

Igennem Marco Polo-programmet kan virksomheder
få tilskud til projekter, der bidrager til at mindske
den internationale vejgodstransport. Programmet
støtter projekter for virksomheder, der uden
Marco Polo-støtte ville være underskudsgivende i
opstartsfasen.
Virksomhederne kan opnå tilskud inden for de
fem projekttyper (1)trafikoverflytningsprojekter,
(2)katalysatorprojekter, (3)sømotorvejsprojekter,
(4) trafikforebyggelsesprojekter eller (5)fælles
læringsprojekter. Virksomheden skal som
udgangspunkt selv finansiere 65% af projektet.

Igennem Intelligent Energi – Europa(IEE)
kan virksomheder få støtte til europæiske
samarbejdsprojekter om energieffektivisering,
vedvarende energi og transport.
IEE er et ikke-teknologisk program, og støtter
således projekter, der drejer sig om at nedbryde
ikke-teknologiske barrierer, og som stimulerer
markedsvækst i EU. Der kan for eksempel være tale
om store informationskampagner, adfærdsændring,
uddannelse eller hjælp til implementering af EU’s
politikker på energiområdet.
Der gives op til 75% i støtte. Projekter skal bestå af
minimum tre parter fra tre forskellige europæiske
lande. Typisk EU tilskud ligger på mellem 0,5 og 2
mio Euro.

Tilskudsordning til Miljøeffektiv Teknologi

Med EcoInnovation kan virksomheder få tilskud til
projekter, som understøtter markedsmodningen af
miljøprodukter, -services og –koncepter i samarbejde
med et andet europæisk land.
Projekter og produkter skal have nyhedsværdi,
dokumenteret miljøeffekt, kommercielle muligheder
samt EU relevans. Små virksomheder, samt
konsortier bestående af hele leverancekæder,
foretrækkes til støttemidlerne.
Den samlede deltagerkreds skal medfinansiere med
50%, men mindre virksomheder kan få op til 60%
i støtte.

Udveksling af unge
europæiske iværksættere

www.forskel.dk

produktudvikling

Markedsmodning af
miljøprodukter

Igennem Fornyelsesfonden kan virksomheder
modtage tilskud til markedsmodning af grønne
løsninger eller velfærdsløsninger.
Markedsmodningsprojekter kan gennemføres af en
enkelt virksomhed, men skal være nytænkende og
kunne føre et kommercielt rentabelt produkt på
markedet indenfor en kort tidsperiode.
Grønne markedsmodningsprojekter skal
minimum være på 5 mio. kr. og der skal fra
virksomheden medfinansieres med ca. 50-60%.
Veldfærdsmarkedsmodningsprojekter skal være
på minimum 2 mio. kr., og der skal være en
medfinansiering på minimum 50%.

innovation
Teknologisk
innovation

Udvikling og test af
teknologi til velfærd

Markedsmodning af grønne produkter
eller velfærdsprodukter
Fornyelsesfonden

Køb af viden

Med Vækstkaution kan virksomheder få en
kaution på 75% til lån på op til 10 mio. kr. til
forretningsudvikling. Der er krav til virksomhedens
størrelse, ligesom virksomheden selv skal bidrage
med en mindre præmie og have et penge- eller
realkreditinstitut, der vil yde lånet.
Med Vækstkapital kan virksomheder, der har et stort
internationalt potentiale, modtage egenkapital på
mellem 5 og 25 mio. kr. på markedsvilkår.

Ambient Assisted Living, EU program

ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp

produktudvikling

Energiforskning og udvikling

Vækstfonden

ICT Policy Support, EU Program

Med et Innovationstjek kan SMV’er få gratis
råd og vejledning fra en erfaren innovations- og
teknologiekspert til at styrke virksomhedernes
innovation. Der er ikke tale om finansiel støtte til
virksomheden, men støtte til ekspertrådgivning,
fra et af de ni Godkendte Teknologiske Institutter
(GTS’er), der tilbyder Innovationsstjek.
Virksomhederne skal være mindst 2 år gamle, have
mindst 10 ansatte, en positiv finansiel udvikling,
og vækstpotentiale relateret til en teknologisk
udfordring.

forskning

FINANSIERING

Kom-i-gang-lån
Vækstfonden

forskning

FORSK

Eurostars-Eureka

Med ErhvervsPhD-ordningen kan en virksomhed
få tilskud til ansættelse af en ph.d.-studerende,
til gennemførelse af et forskningsprojekt, der har
kommercielle perspektiver for virksomheden.
Virksomheden modtager et månedligt løntilskud på
14.500 kr. i en tre-årig periode. Den resterende del
af lønnen betales af virksomheden.

FINANSIERING

forskning

vækst
organisationsforøgelse

Erasmus for Young Entrepreneurs
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Med Erasmus for Young Entreprenuers har
virksomheden mulighed for at få tilknyttet en
ung europæisk iværksætter i op til seks måneder.
Iværksætteren modtager et stipendium fra
programmet svarende til 1100 Euro pr måned, og
arbejder på fuld tid i virksomheden.
Den danske virksomhed skal som minimum have tre
års forretningsaktivitet, være villig til at oplære den
unge iværksætter, og dele viden.

Igennem Tilskudsordningen til Miljøeffektiv Teknologi
kan virksomheder opnå tilskud til udvikling, test og
demonstration af miljøeffektiv teknologi indenfor
hovedområderne Vand, Luftforurening og Affald.
Projekter vurderes i forhold til Miljøstyrelsens
annoncerede emner, væsentlige miljøforbedringer
og teknologisk nyhedsværdi. Enkeltvirksomheder
kan søge, men det kan ofte være en fordel af søge
sammen med andre partnere.
Støttesatsen varierer i henhold til projekttypen,
men i langt de fleste tilfælde er der krav om
medfinansiering.

vækst

Eksportforberedelse
Eksportrådet

eksport

www.eksportraadet.dk

Med Eksportforberedelse kan små og mellemstore
virksomheder få 25 timers individuel rådgivning
fra Eksportrådet omkring interne forhold i
virksomheden. Sigtet er at forberede virksomheden
bedst muligt til eksport.
Virksomheden skal have under 50 ansatte, under 50
mio. kr. i omsætning og kunne starte eksport senest
seks måneder efter rådgivningsforløbet.

vækst

Eksportstart
Eksportrådet

eksport

www.eksportraadet.dk

Med Eksportstartpakken kan virksomheder få
tilskud til op til 35 konsulenttimer til bl.a. målrettet
vejledning inden for udvalgte markeder, og konkret
hjælp til at øge internationale aktiviteter.
Virksomheder kan bl.a. få hjælp til markedsanalyser,
etablering i udlandet, sourcing, partnersøgning eller
rekruttering.
Virksomheden skal have under 50 ansatte, under 50
mio. kr., i omsætning, samt være eksportparate.
Virksomheden skal selv medfinansiere 50% af
konsulenttimerne.

vækst

B2B Programmer i
udviklingslande

eksport

Danida

www.danida.dk

Med B2B-programmet kan virksomheder få hjælp
og tilskud til at etablere langsigtede bæredygtige
samarbejder med lokale virksomheder i Danidas 18
programsamarbejdslande.
B2B-programmet støtter udgifter forbundet med
etablering af partnerskaber med op til 90%,
herunder partneridentificering, studiebesøg,
feasibility studium, teknisk assistance og træning,
arbejdsmiljøforbedringer og miljøindsatser samt CSR
aktiviteter.
Støtten er maks. 5 mio. kr. og virksomheden skal
have eksisteret i mindst fem år, have en vis størrelse,
finansiel kapacitet og økonomisk overskud.

vækst

Støtte til fødevareproduktion
FødevareErhverv’s støtteordninger

fødevarer

www.foedevarerhverv.dk

Fødevare Erhverv administrerer en lang række
særlige tilskud til fødevarevirksomheder, landbrug
og fiskeri.
Her kan bl.a. søges tilskud til ny teknologi,
netværksaktiviteter, produktion og afsætning
af økologiske fødevarer, grønne udviklings- og
demonstrationsprojekter, innovative projekter
til forarbejdning og afsætning af fiskeprodukter,
kollektive frugt og grønt driftsprogrammer eller
investeringer i fiskerihavne og landingssteder.
Der er særlige krav til alle programmer, ligesom
tilskuddets størrelse varierer efter program.

vækst

Forebyggelse af fysiske
og psykiske skader

arbejdsmiljø

Forebyggelsesfonden

www.forebyggelsesfonden.dk

Igennem Forebyggelsesfonden kan virksomheder
få tilskud til projekter, der styrker virksomhedens
indsats for et bedre arbejdsmiljø, eller generelt
sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen.
Projekterne skal være nytænkende og yde en
ekstraordinær indsats for det pågældende
indsatsområde.
Medfinansiering er ikke et krav, men indgår i
vurderingen af projektet.

Innovation af grønne
produkter eller
velfærdsprodukter

innovation
GRØN
innovation

Fornyelsesfonden

www.fornyelsesfonden.dk
Igennem Fornyelsesfonden kan virksomheder
modtage tilskud til innovation af grønne løsninger
eller velfærdsløsninger.
Projektet skal være nytænkende og kunne føde viden
til gavn for andre virksomheder. Der skal mindst
indgå tre parter i et projekt.
Endvidere skal innovationsprojekter som minimum
være på 8 mio. kr. og virksomheden skal
tilvejebringe en medfinansiering på mellem 40-60%
alt efter virksomhedens størrelse.

