
 

 

EU-STØTTE TIL VIRKSOMHEDER  
 

EU støtter teknologiske produktudviklingsprojekter rettet mod det globale marked og dermed ikke 

udbredelse af kendt teknologi eller markedsføring. Nedenstående er en oversigt over de mest 

virksomhedsrettede EU-støtteprogrammer. 

 

Eurostars 

• Aktiviteter: Produktudvikling fra valideret 

teknologi til prototype. 

• Partnerskab: Mindst 1 udenlandsk partner. 

• EU-støtte: 60%-75% til SMV’er. 
• Tidshorisont: Opstart 4 mdr. fra frist, 

derefter projekt på ca. 2 år. 

• Støttebeløb: 4-7 mio. kr. (max. 3,7 mio. kr. i 

støtte til danske partnere) 

• Frister: 2 om året (feb./marts & sept./okt.) 

• Ansøgning: 30 sider. 

 

Horizon 2020: SMV-instrument 

• Aktiviteter: Produktudvikling fra prototype 

til det globale marked. 

• Partnerskab: Man søger som enkelt-

virksomhed, men involverer ofte kunden. 

• EU-støtte: 70%. 

• Tidshorisont: Fase 1: 6 mdr., Fase 2: 1-2 år. 

• Støttebeløb:  Fase 1: 372.500 kr.  

Fase 2: 4-15 mio. kr. 

• Frister: Løbende med 4 cut-offs om året. 

• Ansøgning: fase 1: 10 sider, fase 2: 30 sider. 

 

Horizon 2020: Fast Track to Innovation 

• Aktiviteter: Produktudvikling fra prototype 

til det globale marked. 

• Partnerskab: 3-5 partnere fra mindst 3 

lande, og mindst 50% af partnere private. 

• EU-støtte: 70% 

• Tidshorisont: Opstart 6 mdr. efter frist, 

derefter projekt på ca. 2 år. 

• Støttebeløb: 15-20 mio. kr. 

• Frister: Løbende med 3 cut-offs om året. 

• Ansøgning: 30 sider. 

 

Horizon 2020: Europæisk Erhvervs-PhD. 

• Aktiviteter: Udenlandsk PhD. forsker i en 

virksomhedsrelevant problemstilling. 

• Partnerskab: Dansk virksomhed og 

udenlandsk og dansk universitet. 

• EU-støtte: 100% af forskerløn.  

• Tidshorisont: Opstart 6 mdr. efter frist, 

derefter projekt på 3-4 år. 

• Støttebeløb: ca. 250.000 EUR per PhD. 

• Frist: 1 om året, der altid ligger i januar. 

• Ansøgning: 30 sider. 

 

Horizon 2020: Demonstration-projekter  

• Aktiviteter: Demonstration af teknologier/ 

produkter, der løser europæisk udfordring.  

• Partnerskab: Mindst 3 partnere fra 

forskellige lande, normalt langt flere. 

• EU-støtte: 70%. 

• Tidshorisont: Opstart 8 mdr. efter frist, 

derefter projekt på 3 år. 

• Støttebeløb: 20-70 mio. kr. 

• Frister: Specifikke datoer fordelt på temaer. 

• Ansøgning: 70 sider. 

 

Horizon 2020: Forsknings- projekter 

• Aktiviteter: Forskning i ny teknologi eller 

modeller, der løser europæisk udfordring. 

• Partnerskab: Mindst 3 partnere fra 

forskellige lande, normalt langt flere. 

• EU-støtte: 100%. 

• Tidshorisont: Opstart 8 mdr. efter frist, 

derefter projekt på 3 år. 

• Støttebeløb: 20-70 mio. kr. 

•  Frister: Specifikke datoer fordelt på temaer. 

• Ansøgning: 70 sider. 

Kontakt 
EU-specialkonsulent, Rasmus Mørk fra Copenhagen EU Office, e-mail: rasmus.moerk@cphoffice.eu,  

telefon: +45 38 66 55 91. 
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