
InnoBooster

I InnoBooster er det nyskabende i centrum. Det kan være en ide om at udvikle et nyt produkt eller en ny service, 
som ikke er på markedet, eller det kan være en ide om at udvikle en proces i en virksomhed, som gør, at virksom-
hedens konkurrenceevne forbedres.

InnoBooster er Innovationsfondens program, der investerer i små og mellemstore virksomheder, iværksættere og 
forskere, således at spændende ideer omsættes og giver værdi, der skaber vækst og arbejdspladser.

BETINGELSER:
Hvem kan være med?
InnoBooster investerer i projekter hos 3 typer af brugere:
1.  Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale med en omsætning på mindst 2 mio. kr.  

eller har tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital inden for de seneste 2 år.
2.  Nye, lovende start-up virksomheder, som er under 3 år gamle, og som har et team med stærke og relevante  

kompetencer i forhold til ideen, og som har opnået væsentlige resultater i form af forsknings-/udviklingsresultater 
eller i form af markedsudbredelse.

3.  Forskere der har kommercielt lovende ideer og resultater, som kan vise, at der er opnået væsentlige forsknings-  
og udviklingsresultater med et kommercielt potentiale, og som ønsker at kommercialisere disse inden for ram-
merne af en virksomhed.

Hvordan søger man?
Man søger om en InnoBooster-investering ved at udarbejde og indsende en innovationsplan og et budget, hvori  
præsenteres hvad man vil opnå med innovationsforløbet, og hvordan det skal gennemføres. Innovationsplanen  
skal udarbejdes via hjemmesiden www.innovationsplan.dk. Der er løbende ansøgningsfrist.

Hvis man søger om mere end 500.000 kr. bliver man – hvis innovationsplanen godkendes – inviteret til et  
mundtligt præsentationsmøde. Hvis man søger om mindre end 500.000 kr. vurderer Innovationsfonden  
ansøgningen på baggrund af innovationsplanen og træffer afgørelse om evt. bevilling.

Der lægges i vurderingen blandt andet vægt på, at innovationsplanens nyskabende elementer samt mulighederne  
for vækst og beskæftigelse.

Ansøgninger under 500.000 kr. behandles typisk inden for en måned, mens ansøgninger over 500.000 kr.  
vil tage 2 – 3 mdr.

Hvis du vil vide mere
Man kan læse mere på www.innovationsfonden.dk 

VARIGHED
InnoBooster kan investere i forløb på op til 3 års varighed.
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