
Hvad er en udvidet videnkupon?  

Står du/I med en virksomhed med et innovationsbehov, hvor den basis videnkupon ikke er 

tilstrækkelig nok? Så er det nye tilbud om en udvidet videnkupon sikkert noget for jer. 

En udvidet videnkupon er et tilbud om støtte på mellem 250.000 og 1.000.000 kroner til små 

og mellemstore virksomheder (SMV), der har et innovationsbehov, der kan opfyldes ved 

hjælp af samarbejde med en eller flere videninstitutioner og eventuelle private 

videnleverandører. Et projekt under den udvidet videnkupon kan have en samlet varighed fra 

et halvt år til to år og ansøgningsfristen er den 22. august 2013. 

Det skal bemærkes, at støtten fra udvidet videnkupon må ikke kombineres med andet 

offentligt tilskud til det projekt, som finansieres med udvidet videnkupon. 

Den udvidet videnkupon kan støtte udvikling, som er for avanceret for Rådet for Teknologi og 

Innovations anden støtteordning ”almindelige” videnkupon. Formålet med den udvidet 

videnkupon er at øge innovationskapaciteten i samfundet gennem samarbejde mellem SMV 

og de videregående uddannelser samt styrke erhvervsrettet forskning og uddannelse ved de 

videregående uddannelser. Dog egner den udvidet videnkupon sig ikke til større 

samarbejdsprojekter med mange partnere.  

 

Hvilke virksomheder kan søge, og hvordan søger man? 

Små og mellemstore virksomheder, der har eksisteret i mindst ét år på ansøgningstidspunktet 

inden for alle brancher, kan søge om en udvidet videnkupon. Dog må en virksomhed, der 

søger om en udvidet videnkupon ikke omsætte for mere end 50 mio. euro årligt og/eller have 

en årlig samlet balance på mere end 43 mio. euro samt have mere end 250 ansatte.  

Ansøgningsprocessen for en udvidet videnkupon er tofaset, og foregår via et 

ansøgningsskema på Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside samt ved en 

mundtlig præsentation foran et panel bestående af deltagere fra styrelsen og eksterne 

innovationseksperter. I ansøgningsskemaet skal virksomheden give en kort beskrivelse af 

projektet, markedspotentialet og uddannelseselementet samt angive hvilken videninstitution 

de forventer af samarbejde med. Endvidere skal virksomheden indsende et budget for det 

samlede projekt med specificeret angivelse af, hvilke støtteberettigede omkostninger, der 

indgår i projektet.   



Projektforslagene vurderes ud fra tre kriterier: Det kommercielle potentiale i projektet (50 

%), uddannelseselementet (25 %) og partner og virksomhedens modenhed til at samarbejde 

om og indlejre forskningsviden (25 %). For hvert kriterium vil det blive vurderet, hvor høj 

grad det er sandsynligt, at projektet vil nå sit mål.  

Din virksomheds egen finansiering: 

Virksomheden skal egenfinansiere 65 % af den samlede støtteberettigede omkostning i 

projektet. Heraf skal minimum 15 % af den samlede støtteberettigede omkostning ske ved 

kontant betaling til videnparter i projektet. For GTS-institutter er der en fast timesats på 600 

kr.  

Når projektet i sidste ende er godkendt, så udbetales 85 % af det bevilligede beløb til den 

ansvarlige videninstitution. De resterende 15 % tilbageholdes indtil slutregnskabet, 

slutrapport og anden krævet dokumentation er modtaget ved projektets afslutning.  

For mere information læs: Udvidet videnkupon beskrivelse 

Kontakt:  
Steen Ulrichsen, Seniorkonsulent, Teknologisk Institut, Robotteknologi  
TLF: 72 20 29 97 M: shu@teknologisk.dk  
Sascha Bønnelycke, formidler assistent, Teknologisk Institut, Robotteknologi  
TLF: 72 20 10 32 M: sabo@teknologisk.dk 

 

  

  

 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/samspil-mellem-erhverv-og-videninstitution/videnkupon/udvidet-videnkupon?searchterm=udvidet%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20videnkupon
mailto:sabo@teknologisk.dk

