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DA
SU

Boost din prod
til at udvikle b

SÅDAN FÅR DU DIN IDÉ OP AT FLYVE
Du har en innovativ idé med
et klart forretningspotentiale

DDSI

Arbejder din virkso
produkter målrette
sundhedssektoren

Eller ser du et potenti
som kan skabe værdi f
patienter eller sundhe
har vi det, du skal bru
et skridt videre.

Søges investering på mere end 500.000 kr.,
skal du fremlægge idéen for et hold af
kompentente erhvervsfolk og innovatører

Vi følger dig gennem
og giver mulighed fo

• Databaseret viden o
sundhedssystemet omkostninger og pro

• Bistand fra stærke fo
kompetencer på DT

Du har brug for
ny viden for at
gennemføre idéen

• Test af ideer og prot
autentiske testmiljø

Investering i din idé
kræver hverken, at vi får
ejerandele eller penge retur
– men vi kræver, at din idé
har potentiale, at projektet
er gennemtænkt, og at du
investerer egne ressourcer

Du er en mindre
virksomhed, iværksætter
eller forsker

Dine produkter skal v
sundhedssektoren i br
hvad enten du arbejde
communities, mental
hjælpemidler, logistik
etc. så kan projektet v
din virksomhed.

Vi står klar så du ka
forretnings-mulighe
endnu bedre sundh

Få vigtig i viden ift. de
og designtænkning, de
innovation.

Det eneste du selv bet
dit engagement.

Send din ansøgning.
Du får svar inden for en måned
Vi følger din idé,
dine resultater
og idéens videre rejse

Gå ind på
innobooster.dk
og beskriv din idé

Har du brug for sparring om din idé,
og hvad der skal til?
Tjek gode råd på innobooster.dk

Hvis din idé udvikler sig, og der opstår
nye behov, kan du søge om en ny investering
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GOD VIND
MED PROJEKTET!

-EN DEL AF INNOVATIONSFONDEN
SIDE 3

Innovationsfonden
Største offentlige F&U fond – 1.5 mia. kr. i 2019







Vi investerer i vækst og beskæftigelse gennem
vidensbaseret forskning og innovation

Talent

InnoBooster

Grand Solutions

Hvad er InnoBooster?
InnoBooster-programmet investerer i videnbaserede
udviklingsprojekter i SMV’er, herunder start-ups
Bevillinger fra 50.000 kr. til 5.000.000 kr.
Typisk fokus på udviklingen af nye produkter og
serviceydelser eller markant forbedrede processer, men
andre former for innovation er også velkomne

Virksomheden er i førersædet
Vi modtog knap 2000 ansøgninger i 2018

Succesraten ligger på 25%

Fordele ved InnoBooster
Bløde penge – vi kræver ikke ejerandele eller tilbagebetaling af tilskud
Hurtig behandlingstid – vi giver (næsten altid) svar på din ansøgning inden
for en måned
Simpel ansøgningsproces – kortfattet ansøgningsskema og
løbende ansøgningsfrist
Fleksibilitet undervejs i projektet

Kan jeg deltage?
• Virksomheden skal have et dansk CVR-nummer
• Man skal opfylde Eu’s SMV-definition.
• Man skal have et konkret og veldefineret videnbaseret
udviklingsprojekt
Er virksomheden ældre end tre år
Omsætning på minimum 2 mio. kr. i seneste afsluttede regnskabsår
Eller tiltrukket ekstern kapital på minimum 500.000 kr. indenfor de
seneste tre år.
Er virksomheden yngre end tre år
Et stærkt og relevant team
Og opnået væsentlige resultater (FoU-resultater, markedsresultater)

Hvad kan en InnoBooster-investering dække?
InnoBooster medfinansierer op til 33% af udgifterne til et specifikt videnbaseret
udviklingsprojekt. Dette inkluderer:
Timer fra medarbejdere og stiftere bruger på det specifikke udviklingsprojekt
Udgifter til videnleverandører – både private og offentlige – efter faktura
Materialer og udstyr – efter faktura og kun udgifter over 30.000 kr.

Vigtigt at være opmærksom på!
Udgifter til etablering og drift, salg, markedsføring,
kommunikation, strategiudvikling, kunde- og
investorpleje og andre forretningsudviklingsaktiviteter
kan ikke være en del af InnoBooster-projektet.

Bevillingen udbetales hver tredje måned på baggrund
af regnskaber og dokumentation. Der kan gå op til en
måned med at behandle jeres regnskab. Tænk over
jeres cashflow.

InnoBooster er både for start-ups og etablerede SMV’er
• 68% af alle InnoBooster-ansøger kommer fra start-ups
• 62% af alle InnoBooster-bevillinger gives til start-ups
• InnoBooster kan i nogle tilfælde virke som en blåstempling af virksomhedens
idé og åbne dørene til yderligere investeringer

• Men husk: Etablerede små og mellemstore virksomhed er også meget
velkomne i InnoBooster

Faglig beskrivelse - hovedoverskrifter
•
•
•
•
•
•
•
•

Virksomheden
Idéen
InnoBooster-projektet
Aktivitetsplan (skema)
Markedet
Din forretningsmæssige gevinst
Teamet
Resultater af evt. tidligere InnoBooster-bevillinger

Der er ikke meget plads – det er med vilje !!!
Husk muligheden for at vedhæfte et billede eller en kort video
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De 4 vurderingskriterier

Nyhedsværdi: Er det nyt i
branchen? Er det svært? Kræver
det udvikling?

Forretningspotentiale:
Vil projektet give
vækst i virksomheden?

Gennemførsel: Er projekte
troværdigt og godt
planlagt? Har teamet
kompetencerne?

Økonomisk effektivitet: Er størrelsen af investeringen
rimelig i forhold til risiko og potentiale?
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Hvordan vurderes ansøgningen - processen
Søger du max
500.000 kr.

InnoBooster
ansøgning

Endeligt svar

1.
Læser

Søger du
mere end
500.000 kr.

Svar om du
kommer på
panel

1 måned

Præsentation for
investeringspanel.
Endeligt svar

1 – 2 måneder
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Gode råd hvis du vil undgå et afslag
• Sørg for, at det er tydeligt, hvad der konkret skal foregå i udviklingsprojektet og hvilke resultater og
milepæle, som I forventer at nå, og hvad dette pojekt kommer til at give virksomheden
forretningsmæssigt.
• Klarhed omkring konkurrentsituationen – hvad adskiller jeres produkt/service fra andres, og hvad gør
det bedre?
• Vær tydelig omkring forretningspotentialet (Kunderne? Betalingsvilligheden? Markedsstørrelse/andel? Forventet omsætning?) og sørg for at underbygge jeres tal så godt som muligt.
• Tænk over, hvor meget I søger om – vi lægger meget vægt på at få noget for pengene
• Husk at InnoBooster ikke investerer i almindelige forretningsmæssig udvikling (f.eks. drift og
etablering, strategiudvikling, markedsføring, salgsaktiviteter)
• Hvis du er en start-up virksomhed, så sørg for at få forklaret teamets kompetencer, og hvad I har
opnået af resultater

• Læs retningslinjerne
12

Eksempler på succesfulde InnoBooster-projekter
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ET KOMPENDIE- OG SKRIVEVÆRKTØJ TIL BRUG I INNOVATIONSFORLØB MED INNOBOOSTER ORDNINGEN

Versionsudgave:

Har I en god idé med potentiale til at skabe en god forretning?
Kompendie- og skriveværktøj til brug for udarbejdelse af InnoBooster ansøgning

Det kan være idéer til et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger jeres virksomheds
konkurrenceevne. Samt at idéen kræver, at jeres virksomhed får tilført ny viden udefra, f.eks. gennem et samarbejde
med en videninstitution eller et privat udviklingshus - eller ved at ansætte en ny medarbejder med særlige
kompetencer.
InnoBooster - en del af Innovationsfonden - er investeringer i videnbaserede innovationsprojekter i små og
mellemstore virksomheder (SMV'ere), iværksættere og forskere. Investeringen i jeres idé kræver hverken, at
Innovationsfonden får ejerandele eller penge retur – men det kræves, at idéen har forretningsmæssigt potentiale, og
at innovationsprojektet er gennemtænkt.

Arbejder din virkso
produkter målrette
sundhedssektoren

NB:
for regeler
ld
æ
G
19
sæt pr.15.1.20
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Dette kompendie fremviser og supplerer beskrivelserne af Innovationsfondens InnoBooster ordning.
NB: Det er altid beskrivelser på www.innobooster.dk, der er gældende.
Mange virksomheder vælger at få vejledning hos en erhvervsfremme- eller vidensaktør , når ansøgningen skal udformes.
Her har kompendiet vist sig at kunne fungere som skriveværktøj til at understøtte arbejdet med at afdække, udvikle og
formulere idéer & forventninger til et innovationsforløb - og en eventuel InnoBooster ansøgning. Den Faglige Beskrivelse
i ansøgningen er også i sig selv en god dialogramme, når virksomhedens nye idéer skal afprøves.

Dokumentation og evaluering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
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Bilag C: Institutioner til køb af viden. . . . . . . . . . . .41

Eller ser du et potenti
som kan skabe værdi f
patienter eller sundhe
har vi det, du skal bru
et skridt videre.

Vi følger dig gennem
og giver mulighed fo

• Databaseret viden o
sundhedssystemet omkostninger og pro

• Bistand fra stærke fo
kompetencer på DT

• Test af ideer og prot
autentiske testmiljø

Dine produkter skal v
sundhedssektoren i br
hvad enten du arbejde
communities, mental
hjælpemidler, logistik
etc. så kan projektet v
din virksomhed.

Vi står klar så du ka
forretnings-mulighe
endnu bedre sundh

Få vigtig i viden ift. de
og designtænkning, de
innovation.

Det eneste du selv bet
dit engagement.

Bilag D: Ansøgning over 500.000 kr.. . . . . . . . . . . .42

I Appendix delen finder I derfor samtidig en række beskrivelser og værktøjer til innovation i praksis.
Kompendiet udgives af Professionshøjskolen Absalon i forbindelse med virksomhedsrettede innovationsprojekter.

Appendix: Om innovation i praksis. . . . . . . . . . . . .45

Skrivelsen udvikles løbende ud fra brugerinputs og nye opdateringer af InnoBooster ordningen.
God læse- og skrivelyst !

Michael Christiansen
Projektleder hos Professionshøjskolen Absalon
Virk.ID

Virksomhed

Startdato

Kontaktperson

InnoBooster projekttitel

Udl. Dato

DA
SU

Boost din prod
til at udvikle b

(Tekst med udgangspunkt i www.innobooster.dk)

Afhængig af behov og potentiale kan I ansøge mellem 50.000 kr til 5 mio. kr. til et InnoBooster projekt,
ligesom I selv skal investere et beløb og ressourcer.

DDSI

Innovationsfonden investerer i udviklingen af ny viden og
teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative
løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.
Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete
samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovations
indsatsen i virksomheder.
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Bilag B: InnoBooster budget eksempel
(Her følger præsentationer fra Innovationsfonden)

Kompendie- og skriveværktøj til brug for udarbejdelse af InnoBooster ansøgning

Vejledning
1. Indtast virksomhedens navn, CVR‐nummer og projektets start‐ og slutdato.
2. Angiv under ’Samlet budget’ det forventede budget på hver budgetpost.
Angiv under 'Ansøgt IF‐investering' hvilke beløb du ansøger om fra
Innovationsfonden. Husk at det samlede budget og opgørelsen af udgifter til
delaktiviteterne i aktivitets‐planen (i den faglige beskrivelse) skal summe op til
samme beløb. Bemærk der maksimalt kan søges om en investeringsgrad på 33 %
per budgetpost.
3. Har du budgetteret med udgifter til videnleverandører og/eller andre udgifter til
materialer og udstyr, skal du i tekstboks 3a og/eller 3b, skrive navnet på

Support
Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af budgettet, skal du kontakte
Innovationsfonden, telefon 6190 5005, innobooster@innofond.dk.

Egne noter:

Hvis du oplever tekniske problemer med at uploade budgettet til e‐grant, s
du sende budgettet (i xlsx format) til e‐grant support, support.e‐grant@ufm
med information om hvilket regnearksprogram, du anvender. Vedlæg også
et skærmbillede af problemet i e‐mailen.
E‐grant support vil derefter teknisk tilrette budgettet, så det kan uploades.
tilrettede budget vil blive returneret til dig.
Du kan også kontakte e‐grant support på telefon 3392 9190.
(hverdage kl. 9‐12).

1.
Virksomhed
CVR
Startdato (dd‐mm‐åå)
Slutdato (dd‐mm‐åå)

Virksomhed A/S
33xx6699
15‐02‐18
14‐02‐19

2.
Budgetposter
Løn til nye medarbejdere
Løn til eksisterende medarbejdere
Udgifter til videnleverandører
Udgifter til materialer og udstyr (min.
30.000 kr.)
I alt

Samlet budget (kr.)

Ansøgt IF‐investering (kr.)

Egenfinansiering

Investeringsgrad (max. 33
% per budgetpost)

750.000
332.000
230.000

247.500
98.000
71.500

502.500
234.000
158.500

33,00%
29,52%
31,09%

125.000

41.250

83.750

33,00%

1.437.000

458.250

978.750

31,89%

3a

3b

Videnleverandører: Hvis du budgetterer med udgifter til
videnleverandører, så angiv hver enkelt videnleverandør nedenfor
med forventet budget i parentes.

Leverandører, andre udgifter til materialer og udstyr: Hvis du
budgetterer med disse udgifter, så angiv leverandøren
nedenfor med forventet budget i parentes.

Eksempel: Videnleverandør A/S (100.000 kr.), Universitet (25.00.000 Eksempel: Materiale leverandør A/S (kr. 65.000 kr.),
kr.), Privat ingeniørhus A/S (105.000 kr.)
Udstyrsleverandør ApS (60.000 kr.)
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Appendix om innovation: Innovationstyper
Innovation forstås normalt i virksomhedssammenhæng som

Kompendie- og skriveværktøj til brug for udarbejdelse af InnoBooster ansøgning

væsentlige forandringer, der skaber nytte og bundlinie.
Innovation kan nemmest beskrives ud fra fire kategorier/typer (OECD definition):
Produkt, organisation, proces og/eller markedsinnovation - og oftest i kombinationer.

Versionsudgave:

DDSI

DA
SU

Boost din prod
til at udvikle b
På de følgende sider introduceres en række innovations-

begreber og -metoder. I det konkrete ansøgningsarbejArbejder din virkso
målrette
de kan I inddrage i afdækningen af jeres virksomhedsprodukter
sundhedssektoren
Eller ser du et potenti
muligheder og idéer:
som kan skabe værdi f

patienter eller sundhe
har vi det, du skal bru
et skridt videre.

Vi følger dig gennem
og giver mulighed fo

1. Produkt - innovation

3. Proces - innovation

En vare eller ydelse, der er væsentligt
anderledes end de eksisterende.

En ny eller væsentligt forbedret
produktions- eller leveringsmetode.

2. Organisation - innovation

4. Markeds - innovation

Ny organisering af arbejdspladsen eller
af eksterne relationer.

Væsentlige forandringer af produktdesign, ind
pakning, placering, promovering eller prispolitik.

• Den tredje innovationsbølge
• Organisationsperspektiv & Målhieraki
• Innovationsprocesser og projektcyklus
• 360 gr. Innovationstjek
• Business Model Canvas
• Value Proposition Canvas

• Databaseret viden o
sundhedssystemet omkostninger og pro

• Bistand fra stærke fo
kompetencer på DT

• Test af ideer og prot
autentiske testmiljø

Dine produkter skal v
sundhedssektoren i br
hvad enten du arbejde
communities, mental
hjælpemidler, logistik
etc. så kan projektet v
din virksomhed.

Vi står klar så du ka
forretnings-mulighe
endnu bedre sundh

Få vigtig i viden ift. de
og designtænkning, de
innovation.

Det eneste du selv bet
dit engagement.

Brugerdrevne innovationsprocesser.
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Kompendie- og skriveværktøj til brug for udarbejdelse af InnoBooster ansøgning

Infoark om projektet Data- og designdreven sundhedsinnovation
KONTAKT OS OG HØR NÆRMERE:
Thomas Hammer-Jakobsen
Projektdirektør, FIERS
hamm@fiers.dk,
+45 2023 2205

DDSI

www.sundhedsdata.com
PROJEKTPARTNERE
• FIERS
• Cumuli Design Lab
• Professionshøjskolen Absalon
• DTU
• Erhvervshus Sjælland

GENEREL INFO:

FÅ RESSOURCER TIL NY UDVIKLING & INNOVATION

Arbejder din virksomhed med produkter målrettet
sundhedssektoren? Eller ser du et potentiale i det I
kan, som kan skabe værdi for borgere patienter eller
sundhedssystem?

Vi følger din virksomhed gennem en udviklingsproces
med nye ressourcer til innovation:

Dine produkter skal være målrettet sundhedssektoren i
bred forstand. Så hvad enten du arbejder med communities, mental sundhed, hjælpemidler, logistik eller
fødevarer etc. så kan projektet være relevant for din
virksomhed.
Så har vi det, du skal bruge for at komme et skridt
videre.

• Bistand fra stærke forskningskompetencer på DTU
og Professionshøjskolen Absalon
• Databaseret viden om sundhedssystemet
- efterspørgsel, omkostninger og problemstillinger
• Designtænkning i sundhedsinnovation
• Test af ideer og prototyper i autentiske testmiljøer
Det eneste, du selv betaler, er jeres tid og dit engagement. Vi står klar, så du kan udnytte forretningsmulighederne i et endnu bedre sundhedsvæsen!
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Boost din p
til at udvik

Arbejder din v
produkter mål
sundhedssekt

Eller ser du et po
som kan skabe v
RESSOURSER VI KAN TILBYDE:
patienter eller su
har vi det, du ska
• Viden-bidrag fra forskere og praktikereetfra
skridt videre.

DTU, Absalon & kliniske miljøer.
Værdi op til 400.000 kr.

Vi følger dig ge
og giver muligh

• Databaserede indsigter og informationer
om sundhed og sundhedspraksis fra • Databaseret vi
sundhedssyste
Region Sjælland.
omkostninger
Værdi op til 80.000 kr.
•

• Bistand fra stæ
Bistand til tilrettelæggelse og gennem- kompetencer p

førelse af forløb fra designvirksomheden
• Test af ideer og
autentiske test
Cumuli Design Lab.
Værdi op til 50.000 kr.
• Tilskud til særlige konsulentydelser.
Værdi op til 35.000 kr.

Dine produkter s
sundhedssektore
hvad enten du ar
communities, m
hjælpemidler, lo
etc. så kan proje
din SIDE
virksomhed.
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