Midtnet Kina
PROJEKTPERIODE

1. august 2016 - 31. december 2018

MIDLERNE

EU-strukturfonde – projekter er underlagt disse regler.

GEOGRAFI

Midlerne er målre et de tre vestlige regioner (midt, syd og nord). Målet er styrket innova on i
SMVer, hvilket skal medvirke l at øge antallet af innova ve virksomheder og dermed på sigt også
jobskabelsen og produk viteten inden for de ﬁre indsatsområder.

ØKONOMI

Totalbudge et pr. projekt er max. kr. 800.000. Heraf kan Midtnet Kina bidrage med 50% i stø e. Der
er en overhead på 18% af stø ebeløbet, som kan bruges frit l rejser, materialer o.l. uden dokumenta on. Resten af budge et kan bruges l løn mer eller konsulenter og skal dokumenteres ved
dsregistrering og bilag. Virksomhedernes a oldte mer udgør den private medﬁnansiering på 50%,
såfremt merne dsregistreres korrekt og er inden for rammerne af projektet.

MÅL

Der skal være tale om koncepter l nye produkter/løsninger, herunder både varer og tjenesteydelser,
med et kommercielt sigte. Koncepter kan fx være en prototype, mock-up, tegning eller plan.
• Virksomhedernes konkrete behov og kendskab l markedets/kundernes behov skal være styrende for den innova ve indsats.
• Innova onen skal ske på baggrund af en kommerciel lgang.

ANSØGNINGSKRAV

Hvert konsor um skal bestå af minimum tre små og mellemstore virksomheder (fra vestdanske regioner) og en videnins tu on (hele DK), og ansøgning sker ved udfyldelse af Midtnet Kinas ansøgningsskema. Markedspoten alet i Kina for det, der udvikles i projektet, skal dokumenteres. Idéen skal være
innova v og ny i forhold l virksomheden og/eller lsvarende, der eksisterer på markedet. Projektet
skal ligge inden for et af Midtnet Kinas indsatsområder:
• Fødevarer
• Energi og miljø
• Krea ve erhverv, IKT og turisme
• Avanceret produk on og industri

ANSØGNINGSFRIST

Den 15. i hver måned, ind l midlerne er uddelt. Behandling sker ca. tre uger senere, hvore er der
gives svar l ansøgerne.

STØTTEBERETTIGEDE
AKTIVITETER

1.
2.

Udviklingsfaser med henblik på at udvikle første koncept for nye produkter eller løsninger
Tes aser, hvor konceptet afprøves blandt en relevant målgruppe og/eller dueligheds-/sikkerhedstest

VEJLEDNING

Midtnet Kina-partnerne står l rådighed l at vejlede om ansøgning, stø eregler, partnersøgning og
andet. Desuden kommenteres ikke-færdige ansøgninger inden afsendelse.

YDERLIGERE
OPLYSNINGER

www.agropark.dk

KONTAKT

Louise Krogh Johnson, projektleder, 2154 5909, lkj@agropark.dk

Inno-Pro
Innovationsnetværket for Produktion
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Vi investerer i din fremtid

