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En række erhvervsfremmeordninger støtter udvikling og vækst i små og mellemstore
fødevarevirksomheder (op til 250 medarbejdere) – her en kort introduktion til nogle af disse ordninger :
InnoBooster
0,1. – 5 mio. kr. i tilskud til vækst i små- og mellemstore virksomheder (Udbydes af Innovationsfonden)
Ordningen støtter udfordrende virksomhedsprojekter, der ved tilførsel af viden udefra, skaber vækst og
beskæftigelse. Man kan søge støtte til et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces.
Støtteberettigede udgifter : egne timer, ekstern bistand , materiel og udstyr.
Tilskudspct.: 33% . Ordningen er åben for nye ansøgninger indtil sommerferien, og igen derefter.
Future Food Innovation
0,25 – 1 mio. kr. i tilskud til innovative fødevareprodukter og -teknologier (Udbydes i Region Midt, Nord,
Syd).Ordningen støtter udviklingen af nye, innovative fødevareprodukter- og teknologier. Ordningen er
opdelt i 3 puljer, der hver især er målrettet forskellige faser i udviklingen, fra idestadiet, til produkt- og
konceptudvikling, og vækst og realisering. Løbende ansøgningsmulighed.
Støtteberettigede udg. : egne timer, ekstern bistand mm. Tilskudspct.: 50% .
Grønt Udviklings- og Demonstrations Program – GUDP
GUDP programmet har åbnet for en ny ansøgningsrunde med frist 6.sept 2018.
Ordningen giver mulighed for tilskud til produktudvikling, proces- og teknologiudvikling mm.
Suppleret med særlig NY pulje for udviklings- og demoprojekter vedr. grøn bioraffinering mm
med ansøgningsfrist 18. sept. 2018.
Projekterne skal rumme nyhedsværdi – grøn bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed
Tilskudsberettigede udgifter: intern løn, ekstern assistance, nødvendigt udstyr, materialer mm.
Projektstørrelse : Tilskud 0,25 – 15 mio kr. Tilskudssatser: SMV 35-60 %.
Andre ordninger :
Der er desuden en række andre erhvervsfremmeordninger . Kontakt os, hvis du vil sætte noget i gang.
Måske er der muligheder!
TJ Consult & Partnere assisterer vedr. tilskudsordninger – samarbejde med VIFU
TJ Consult & Partnere har gennem 25 år ydet fødevaresektoren professionel rådgivning og assistance
vedr. tilskudsprogrammer til innovations-, udviklings- og investerings-projekter. Vi har gennemført et
stort antal projekter for danske fødevarevirksomheder – og vi præsterer en høj succesrate : 95,7% i
2017-18.
Vores samarbejdsmodel er :
- Vi foretager en forhåndsvurdering af jeres projekt ud fra jeres oplysninger, og hvis vi vurderer, at
det har de nødvendige forudsætninger, giver vi et forslag til relevant udviklingsordning.
- Vi påtager os – efter aftale – at stå for alt omkring ansøgning, budgetter, formalia knyttet til de
enkelte
ordninger,
opfølgning,
efterfølgende
rapporteringer,
udbetalingsanmodninger,
dokumentationer mm., så det bliver nemt for jer at benytte de forskellige ordninger.
TJ Consult & Partnere har etableret et samarbejde med VIFU med henblik på at bistå med
erhvervsfremmeordninger – bl.a. med en rabat til VIFUs kontaktvirksomheder. .
Vi møder gerne op til en uforbindende drøftelse. Ring os op eller send os en mail.
Med venlig hilsen

Jes Grandt Nielsen
Jes Grandt Nielsen
60105301

Thomas Jespersen
Thomas Jespersen
86174467
TJC&Partnere Aps, Sejrs Alle 34, DK 8240 Risskov – Tlf 86174467 –
CVR 38529188 . jes@tjcpartnere.dk og thomas@tjcpartnere.dk

