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Kære ansøger
I denne vejledning får du en beskrivelse af alle processerne i en ansøgning og
godkendelsesforløb i SMV:Food Innovation tilskudsprogram.

1. Sende ansøgning inkl. bilag (timebudget, stamdata, aktivitetsplan og økonomiskema
2.
3.
4.
5.

for deltagende samarbejdspartnere)
Modtage afslag eller godkendelse til at modtage tilskud
Indsende samarbejdsaftaler mellem deltagende virksomhed og vidensinstitution
Modtage endelig tilsagn og opstarte innovationssamarbejde
Afslutte forløb

Dokumenterne scannes og sendes til projektleder Knud Hjortlund Hansen på
khh@foodbiocluster.dk
Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte projektleder
Knud Hjortlund Hansen på khh@foodbiocluster.dk eller på tlf. 23 36 47 12.

SMV:Food Innovation er finansieret af Syddansk Vækstforum, der blev nedlagt pr. 1. januar
2019 og erstattet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
https://www.regionsyddanmark.dk/wm522165

Forløbet
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Hvem kan søge?
SMV: Food Innovation kan ansøges af små og mellemstore virksomheder (SMVer),
hvoraf mindst én af virksomhederne i samarbejdet skal have ekspertise inden for
fødevareområdet.

•
•
•
•

Der skal to virksomheder, hvoraf minimum en skal være en SMV, og én vidensinstitution i
et innovationssamarbejde
De medvirkende virksomheder i projektet skal have etableret CVR nummer
Alle, der skrives ind i ansøgningsskemaet og budgettet, er partnere i projektet
Primærproducenter kan IKKE modtage støtte

Hvad kan der søges til?
SMV: Food Innovation giver støtte til innovativ udvikling af nye prototyper af et produkt,
service eller koncept gennem samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner.
SMV: Food Innovation er for dig, der vil have din idé udviklet frem til prototypestadiet.
Produkterne skal som prototyper være udviklede, uden at være færdigudviklede – der kan
f.eks. mangle endelig emballering, prissætning eller markedsmodning.

•
•
•
•

Projekt max. 320.000 kr.
50% medfinansiering via timer
118% finansiering til vidensinstitutionens timer
Projektet kan løbe frem til 30.09.22

Afhængigt af projektet kan der forekomme en eller flere udviklings- og testfaser i
projektforløbet.
Projektet kan omfatte udviklingsaktiviteter såsom research, forsøg, analyser, forbrugertest,
sensorisk test, testproduktion i mindre skala, kommunikation om projektet til forbrugere/
testpersoner, afdækning af produktets anvendelighed, sikkerhed og markedspotentiale
mm.
Der lægges vægt på inddragelse af brugeraspektet i udviklingen, da det øger
sandsynligheden for, at produktet i sidste ende kommer på markedet.
Der skal være fokus på samarbejde mellem de medvirkende partnere, således at der
skabes vidensdeling og øget vidensniveau i udviklingen.
Der må IKKE være etableret salg af det produkt, der skal udvikles.
Der må IKKE anvendes midler fra tilskuddet til produktion, opskalering, markedsføring og
salg, forretningsudvikling og distribution.
Den daglige drift af virksomheden er IKKE projektrelevante aktiviteter, dette omfatter f.eks.
ansættelsessamtaler, bestyrelseshåndtering, administration, salg, markedsføring, logistik,
website mm.

Bemærk: Der gives kun tilskud til rådgivningsopgaver – ikke implementering/
eksekvering.
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Behandling af ansøgninger
Når din ansøgning er modtaget af Mona Nissen Bach, projektleder hos Erhvervshus
Sydjylland, fremsender vi en bekræftelse på modtagelse af ansøgningen. Skulle der mangle
noget kontakter vi dig.
Hvis projektet lever op til kravene, vil din ansøgning gå videre i behandlingsprocessen. Din
ansøgning behandles herefter af et uvildigt board.
VURDERINGSKRITERIER
Ansøgningerne vurderes ud fra følgende:

•

Idé og projekt
Her vurderes projektets nyhedsværdi, realisérbarhed og kommercielle muligheder

•

Team og partnerkreds
Her vurderes det medvirkende team blandt hovedansøger, medvirkende SMV’er og
vidensinstitution. Der lægges vægt på, at de medvirkende partnere har det rette
vidensniveau og kompetencer til at udvikle produktet/konceptet

•

Marked og konkurrenceforhold
Her vurderes konkurrenceforholdene på det eksisterende marked og projektets
mulighed/barrierer for at indtræde på markedet

•

Vækstpotentiale
Her vurderes potentialet og realiseringen af den oplyste forretningsmodel samt
forventet omsætning for projektets resultat.

Alle ansøgninger behandles fortroligt og på lige vilkår.
SVAR PÅ ANSØGNINGEN
Hovedansøgerne modtager svar pr. mail senest 21 hverdage efter modtagelse af
ansøgning.
Der kan gives en bevilling, betinget af ændringer i projektet. Dette skal i så fald rettes,
inden projektet kan starte.
Modtager du et afslag, er du velkommen til at søge igen med en tilpasset ansøgning.
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Når du sender din ansøgning
For at lave en korrekt ansøgning til SMV:Food Innovation, skal du udfylde og underskrive
følgende dokumenter - alle dokumenter SKAL underskrives og dateres i hånden.
Elektronisk dato og underskrift godkendes ikke.

•

SMV:Food Innovation ansøgning + bilag
Din virksomheds stamdata, opgavebeskrivelse og økonomiskema udfyldes samt
bilag (timebudget, stamdata, aktivitetsplan og økonomiskema for deltagende
samarbejdspartnere).
Omfang: 7-8 sider.

•

Partnererklæring
Bekræftelse på at du ved deltagelse i programmet indgår i et partnerskab, hvori du
indvilliger til bl.a. at dokumentere rigtigheden og projektrelevansen af egne afholdte og
betalte udgifter mm.

•

Erklæring om de minimis
Du indberetter eventuelt modtaget støtte af offentlige midler og at disse ikke har
overskredet 200.000 EUR over en periode på 3 år

•

SMV-erklæring
Du dokumenterer, at din virksomhed er en SMV for at kunne modtage tilskud i SMV:Food
Innovation projektet

•

GDPR-erklæring
Du skal underskrive en GDPR-erklæring for at give os ret til at indhente og
behandle personoplysninger (se nærmere på erklæringen).
Skal udfyldes for alle ansatte der lægger timer i innovationssamarbejdet

Når du modtager betinget godkendelse
til tilskud
Inden for 2 måneder skal du:

•

Udfylde erklæringer for alle samarbejdspartnerne
Du udfylder og underskriver SMV erklæring, Deminimis-, GDPR- og partnererklæring

•

Påbegynde timeregistrering, når du har modtaget godkendelse af ansøgning
Husk at GDPR og partnererklæring skal være udfyldt og underskrevet, inden
timeregistrering kan påbegyndes

•

Underskrive samarbejdsaftale mellem virksomheder og vidensinstitution

•

Ænringer i bilagsdokumentet
Såfremt der er ændringer i bilagsdokumentet, fremsendes disse til Mona Nissen Bach
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Når du modtager det endelige tilsagn
•

Underskriv tilsagn
Der sendes et tilsagn til hver af partnerne, der skal underskrives. Jeres
innovationssammenarbejde kan nu påbegyndes.

•

Betale deltagergebyr på 2 % af modtaget tilskud

Projektforløb
•

Innovationssamarbejdet skal være afsluttet senest 12 måneder efter tilsagn

•

Timesedler og lønsedler indsendes hver måned
Alle timesedler og lønsedler sendes til projectcontroller Gitte Nielsen på https://filesafe.
ehsyd.dk/

•

Fremdriftsmøder hver 3. måned
Møderne holdes sammen med projektkonsulenten og relevante personer fra
innovationssamarbejdet og kan eventuelt afholdes digitalt

•

Fremdriftsrapport hver 3. måned
Udarbejdes i forbindelse med fremdriftsmøderne i klargjort skabelon

Når du afslutter dit forløb
•
•
•

Indsende timesedler og lønsedler
Test
Afslutningsrapport

Se nedenstående vejledninger
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Vejledning til bilag (stamdata, timebudget og
aktivitetsplan)
Stamdata, timebudget og aktivitetsplan ligger i et samlet Excel ark, som du skal
sende sammen med din ansøgning.
STAMDATA
Partnervirksomheds stamdata og økonomiske oplysninger udfyldes i bilaget.
AKTIVITETSPLAN
Din aktivitetsplan skal afspejle projektforløbet og de konkrete aktiviteter, der skal
føre til udviklingen af produktet/konceptet. Du skal oplyse:
•
•
•
•

Perioden for aktiviteten
Hvad omfatter aktiviteten?
De målbare kriterier. Hvad kommer der ud af aktiviteten?
Hvem medvirker i aktiviteten?

TIMEBUDGET
Projektets budget skal baseres på det antal timer, hver partner forventer at skulle
bruge i projektet.
Projektet kan maksimalt udbetale 50% af det samlede ansøgte beløb til projektet.
De resterende 50% udgøres af jeres medfinansiering i form af timer anvendt i
projektet.
Timesatsen for hver partner er afhængig af, om partneren anvender faktisk løn
(baseret på lønsedler) eller på standardsats, der er fastsat til 250 kr./timen.
Se eksempel på næste side.
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EKSEMPEL PÅ ET TIMEBUDGET
Samlet timebudget:

320.000 kr. total udbetalt tilskud: 199.168 kr.

Videninstitution:		
Samlet budget på 67.968 kr. (118% tilskud)
				
SMV Lead			
Samlet budget på 200.000 kr. (50% tilskud)
				Anvender faktisk løn
				Udbetalt støtte 100.000 kr.
SMV 2				
Samlet budget på 62.400 kr. (50% tilskud)
				Anvender standardsats
				Udbetalt støtte 31.200 kr.

Budgetarket markerer med grønt, når budgettet stemmer med de 50% i tilskud.
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Vejledning til timeregistrering
Timeregistreringen skal udfyldes i en standardskabelon fra Erhvervsstyrelsen. Du skal
beskrive dine aktiviteter, således at de giver et klart indtryk af, hvad timerne er anvendt til.
Eksempler:
• Møde med partner X om udvikling af Y
• Klargøring til analyse 1.A.
• Gennemførsel af analyse 1.A.
• Oprydning efter analyse 1.A.
• Udvikling af recept/opskrift af produkt Y.
• Forbrugertest af produkt Y,
• Research og gennemgang af rapport om xxx
• Kørsel kan medtages som timer, men skal markeres i en parentes i forlængelse af
mødet: Møde med X om Y (+4 timers kørsel fra Aarhus til København)
Du kan IKKE nøjes med at skrive: Projektrelevant arbejde, administration, møde om
projektet osv.
Du må IKKE bruge timer på driftsopgaver, salg, markedsføring, ansættelse osv.
Se eksempel på næste side.
Bemærk venligst: Hvis du som virksomhed modtager kompensation til udgifter i en af de
statslige kompensationsordninger, kan du ikke samtidig modtage tilskud til de samme
udgifter i en anden offentlig støttet ordning eller projekt. F.eks. kan du ikke medtage en
lønudgift som medfinansiering i projektet, som du samtidig modtager kompensation til i en
statslig kompensationsordning. Overholdes disse regler ikke, vil du blive mødt med et krav
om tilbagebetaling.
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TIMEREGISTRERING FOR PROJEKTMEDARBEJDER - REGIONALFONDEN

Følgende felter er obligatoriske
og SKAL udfyldes!

Din virksomheds navn og CVRnummer.

Husk at afkrydse i standardsats
eller faktisk løn.

UNDERSKRIFTER
Timeregistreringen skal
dateres og godkendes både af
dig og af en overordnet eller
af projektlederen. Ved at
godkende timeregistreringen
vedstår både du og den
overordnede eller
projektlederen, at
registreringen er korrekt, og at
de registrerede aktiviteter er
projektrelevante.
Godkendelsen kan enten ske
elektronisk eller ved fysisk
underskrift. Hvis der anvendes
elektronisk underskrift skal
det kunne dokumenteres med
fx nemID.

DATO

BESKRIVELSE

TID

Timeregistreringer skal være
godkendt indenfor et tidsrum,
hvor det er sandsynligt, at
begge parter kan huske, hvad
arbejdets art og omfang
bestod i. Dette kan typisk
være ved månedens udgang.

For at sikre at der kun er
medtaget projektrelevant tid i
projektet, skal du beskrive den
tid, du har anvendt – jo mere
detaljeret jo bedre. Det skal
fremgå af beskrivelsen af
arbejdsopgaverne, at de er
projektrelevante, så de kan
adskilles klart fra dit øvrige
daglige arbejde.

Det skal tydeligt fremgå, hvilke
arbejdsopgaver du har løst i
projektet, og hvor meget tid,
du har anvendt på dem. En
halv time er defineret med 0,5
og et kvarter med 0,25. Vi
anbefaler, at du registrerer
dine timer dagligt.

Det er IKKE nok at skrive
”møde”, ”administration”,
”projektrelevant arbejde” o.l.
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Indsendelse
Efter hver måneds udløb sender du din underskrevne timeseddel fra samme måned
til projektcontroller Gitte Nielsen på https://filesafe.ehsyd.dk/
Kontakt
Hvis du er i tvivl om, hvordan du udfylder timeregistreringen, er du velkommen til at
kontakte Knud Hjortlund Hansen, projektleder i Food & Bio Cluster Denmark, på
khh@foodbiocluster.dk.

Vejledning til afslutning
Behandling af rapportering
Erhvervshus Sydjylland gennemgår jeres timeregistrering og laver beregningerne på
projektets forbrug for dig.
Erhvervshus Sydjyllands samlede regnskab behandles af Erhvervsstyrelsen og af deres
revisor ved Deloitte. Deloitte og Erhvervsstyrelsen tager stikprøver på det indsendte
materiale. Erhvervshus Sydjylland sørger for at besvare disse stikprøver på vegne af dig. Vi
kontakter dig i det tilfælde, vi har behov for din uddybning.
UDBETALING AF STØTTE
Erhvervshus Sydjylland modtager godkendelsen og udbetalingen på regnskabet
fra Erhvervsstyrelsen, herefter udbetales støttebeløbet til hver partner i
innovationssamarbejdet.
Afrapporteringsdatoer ved Erhvervsstyrelsen er:
•
•

28. februar: Forventet udbetaling op til 6 mdr. herefter
31. august: Forventet udbetaling op til 6 mdr. herefter

AFSLUTNINGSRAPPORT
Fremdriftsrapporten skal udarbejdes hver 3. måned og skal give en status på, hvor langt I
er nået i projektet.
Afslutningsrapporten skal udformes, når projektet slutter.
Afslutningsrapporten skal dokumentere projektets resultater.
Vedlæg eventuel dokumentation for resultaterne fx billeder, konklusioner, resultater af test/
analyser.
Hvis du har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte projektleder
Knud Hjortlund Hansen på khh@foodbiocluster.dk eller på tlf. 23 36 47 12.

