
Danmark har brug for virksomheder, der har potentiale til at vokse og udvikle sig, så der 

skabes vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Programmet InnoBooster er et fleksi-

belt innovationstilbud til mindre virksomheder, der har en nyskabende idé til udvikling 

af et nyt produkt eller en ny service. DMRI Teknologisk Institut kan hjælpe dig med at 

komme i gang med sådan et projekt. 

 

 

Via InnoBooster kan InnovationsFonden investere i din virksomheds gode idé og hjælpe med at 

gøre idéen til virkelighed. Målet er at skabe vækst og udvikling til gavn for både din virksomhed og 

for samfundet. 

Det centrale i InnoBooster er den nyskabende idé. Det kan være et nyt produkt, en ny service, der 

ikke er på markedet i dag eller forbedring af en proces, der skaber bedre konkurrenceevne. Projek-

tet kan både være funderet i ny teknologi og i kreative idéer. 

 

 

Tilskud til innovative virksomheder 



Hvad kan man få tilskud til? 

Hvis din virksomhed har en nyskabende idé, kan du udarbejde en InnovationsPlan og bruge den 

til at søge om økonomisk hjælp til udvikle og udnytte din idé.  

 

Der kan være stor forskel på, hvad der skal til for at udvikle og udnytte en lovende idé. Derfor 

rummer InnoBooster-programmet stor fleksibilitet omkring hvilke udgifter, som kan dækkes for 

at bringe din gode idé hele vejen frem til markedet. Det kan være alt fra udgifter til køb af viden 

og udstyr, uddannelse af en nøglemedarbejder eller ansættelse af personer med specialkompe-

tencer.  

 

Du kan sammensætte en 'tilskudspakke' som er relevant for lige præcis din idé og for udviklin-

gen af din virksomhed. I tilskudspakken kan indgå tilskud til samarbejde med en videninstitution 

som fx Teknologisk Institut. 

I InnoBooster kan der gives tilskud på mellem 50.000 og 5.000.000 kroner, og du skal som virk-

somhed selv skyde mindst et tilsvarende beløb ind i forløbet. Det meste af dit bidrag kan være 

arbejdsløn til dine egne medarbejdere, og kun en mindre del som kontant betalig.  

Et innovationsforløb kan vare op til 3 år. 

 

 
Hvilke planer kan der investeres i? 

Når InnovationsFonden vurderer din virksomheds InnovationsPlan ser de på, om den indeholder 

nyskabende elementer, f. eks. i form af udvikling af et nyt produkt, proces eller ydelse. 

 

Er det sandsynligt, at forløbet vil medføre vækst, beskæftigelse og en betydelig forretnings- eller 

konkurrencemæssig gevinst?  

 

Passer aktiviteterne med din virksomheds mål med projektet og med virksomhedens øvrige for-

retning?  

 

Og er budgettet rimeligt og realistisk i forhold til de opstillede aktiviteter? (Er der en passende 

balance mellem den ønskede investering, det forventede resultat, risiko og virksomhedens egen-

finansiering?) 

 

Søger virksomheden over 500.000 kroner og ansøgningen godkendes til at gå videre bliver du 

inviteret til at præsentere idé og innovationsplan mundtligt for et ekspertpanel førend endeligt 

svar på ansøgningen gives.  

 

Hvem kan være med? 

For at kunne bruge ordningen skal din virksomhed ligge inden for rammerne af EU's definition af 

en SMV (SMV = Små- og mellemstore virksomheder). Det vil bl.a. sige, at virksomheden skal 

have under 250 ansatte samt en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR. årligt eller en årlig sam-

let balance på maksimalt 43 mio. EUR 

 

Der er ingen deadlines i InnoBooster, så du kan løbende søge ved at indsende din innovations-

plan. 

Kontakt DMRI Teknologisk Institut og hør mere om mulighederne for at søge InnoBooster tilskud 

i samarbejde med os.  

 

Kontakt Henning Lüthje, tlf.: 7220 2608, hgl@teknologisk.dk 

 

 

Læs de samlede retningslinjer her: http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/

retningslinjerinnobooster10.07.2015.pdf 
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