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Retningslinjer for Innovationspakker 2016
Innovationspakker er et program målrettet små og mellemstore
virksomheder (SMV).
1. Formål
Formålet med Innovationspakkerne er at fremme danske små og
mellemstore
virksomheders
internationaliseringsproces,
så
virksomhederne opnår størst muligt kommercielt udbytte på
eksportmarkederne. Innovationspakkerne er målrettet SMV’er, der
udvikler innovative produkter eller services og som ønsker internationale
partnerskaber.
2. Målsætninger
For Innovationspakkerne gælder det overordnede mål, at 72 pct. af de
deltagende virksomheder skal angive, at deltagelsen har haft stor eller
afgørende værdi.

Succeskriteriet skal opfyldes for, at forløbet efterfølgende kan betragtes
som fuldt tilfredsstillende gennemført og have indfriet ambitionerne for
bevillingen af tilskuddet.
2. Målgruppe
Innovationspakker er rettet mod små og mellemstore danske virksomheder
som ønsker at igangsætte eller videreudvikle deres eksportaktiviteter. For
at få tilskud til en Innovationspakke skal virksomhederne opfylde
Eksportrådets betingelser for SMV’er:

a)
Virksomheden er registreret i CVR-registeret.
Virksomheder, som er ejet med mere end 49 pct. af et
udenlandsk selskab, er ikke kvalificeret som dansk
virksomhed, selvom moderselskabet ikke er aktiv i den
ansøgende virksomheds daglige drift.
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b)
Virksomheden er ikke ejet med sammenlagt over 49
pct. af en anden virksomhed. Det er meget vigtigt, at
virksomheden opgiver alle oplysninger om ejerskabsstrukturen
i ansøgningen.
c) Virksomheden har færre end 100 ansatte (målt i
fuldtidsstillinger). Såfremt antallet af ansatte varierer i løbet af
et år, gælder det gennemsnitlige antal ansatte pr. år, som
virksomheden indbetaler ATP-bidrag til.
d) Virksomheden har en omsætning på mindre end 150 mio. kr. i
seneste regnskabsår.

Pr. 1. januar 2014 er al historik om Innovationspakker nulstillet. Det
betyder, at alle virksomheder, der lever op til ovenstående kriterier, kan
ansøge om tilskud til Innovationspakker. Virksomheder vil dog
umiddelbart ikke komme i betragtning, hvis de efter d. 1. januar 2014 har
afsluttet et af Eksportrådets programmer for eksportfremme og ansøger
om Innovationspakker til samme marked.
En virksomhed er en juridisk defineret organisation og selvstændig
juridisk enhed, som har et fuldstændigt og særskilt regnskab. En
virksomhed er underlagt en ledelse, der er en juridisk person eller en
fysisk person, og som er oprettet med henblik på at udøve en eller flere
aktiviteter med produktion af varer eller tjenesteydelser.
4. Indholdet i Innovationspakker
Innovationspakken tilpasses virksomhedens
eksempelvis indeholde:

ønsker,

men

kan

•

Vurdering og udvikling af virksomhedens ide og vækstpotentiale

•

Vejledning i forbindelse med virksomhedens forretningsgrundlag

•

Møder, netværksaktiviteter og seminarer med nøgleaktører

•

Adgang til viden og research på det udvalgte marked

•

Kontakt til investorer og andre nøgleaktører på målmarkedet

•

Netværksarrangementer og konferencer på målmarkedet

•

Mulighed for at virksomheden kan promovere sig selv for
nøgleaktører på målmarkedet
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5. Tilskud
Eksportrådet kan yde et tilskud til mellem 35 og 100 timer på det
udvalgte marked. Eksportrådet yder tilskud til 35 pct. pr. time. Den
deltagende virksomheds interesse i projektet skal afspejles i en
egenbetaling på mindst 65 pct. af de fælles omkostninger. Evt. andre
tilskud og bidrag fra offentlige eller private kilder vil blive modregnet i
tilskuddet.
Prisen pr. time følger Eksportrådets normale timepris for statslig
eksportfremmerådgivning. I 2016 er prisen på 935 kr. pr. time.
Virksomheden har kun mulighed for at ansøge tilskud til rådgivning fra
medarbejdere Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, Shanghai,
München, São Paolo, New Delhi og Seoul.
En virksomhed kan maksimalt blive godkendt til en Innovationspakke én
gang pr. marked og maksimalt på tre forskellige markeder pr. år. Når en
virksomhed har opnået det maksimale tilskud til Innovationspakker,
faktureres ekstra timer til den normale pris for statslige
eksportfremmerådgivning. En virksomhed kan få tilskud til en
Innovationspakke på samme marked maksimalt 2 år i træk.
Tilskuddet modregnes i fakturabeløbet når Innovation Centre Denmark
har udført opgaven. Der ydes kun tilskud til det antal timer, som fremgår
af det underskrevne tilbud. Evt. ekstra timer afregnes til gældende timepris.
Eksportrådet kan kræve, at fakturaer forudbetales af tilskudsmodtager før
igangsættelse af opgaven.
Forsinket betaling kan pålægges et gebyr, og der kan beregnes renter efter
de almindeligt gældende regler. Efter anden rykker overgives sagen til
inddrivelse hos SKAT.
Eksportrådet kan kræve, at virksomheden forudbetaler
Innovationspakken. I tilfælde heraf skal innovationsmedarbejderen
informere virksomheden. Innovationspakken kan ikke påbegyndes før
fakturaen er betalt.
Innovationspakkerne skal faktureres i overensstemmelse med
Eksportrådets retningslinjer efter forløbets afslutning og minimum seks
måneder efter underskrivelsen af kontrakten.
I tilfælde af misligholdelse af tilskudsaftalen kan Eksportrådet ophæve
aftalen og forlange allerede udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt.
Det samme gælder, hvis forudsætningerne i ansøgningen og tilskudsaftalen
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ikke opfyldes, eller der er tale om afvigelse fra de informationer, der ligger
til grund for tilskudsaftalen.

6. Ansøgning
Det er et krav for at opnå tilskud, at Eksportrådet inden gennemførelsen
har modtaget de nødvendige dokumenter og information fra
virksomheden.
Ansøgningsprocessen forløber således:
1. Den ansvarlige innovationsrådgiver uploader et tilbud til
CRM, de tydeligt beskriver opgavens indhold.
2. Virksomheden ansøger gennem Virk.dk ved at udfylde et
ansøgningsskema, der kan findes her. Alternativt kan
ansøgningsskemaet
anskaffes
ved
henvendelse
til
eksportstart@um.dk.
3. Virksomheden underskriver tilbuddet, hvor det præcise timetal
mellem 35 – 100 skal være oplyst.
4. Virksomheden får besked om godkendelse til at påbegynde
opgaven med innovationsmedarbejderen.
Ansøgninger kan indsendes løbende. Eksportrådet bevilliger tilskud efter
først til mølle princippet til alle ansøgninger, der lever op til de formelle
krav. Der må påregnes en behandlingstid på op til seks uger, og
ansøgninger bør indsendes så tidligt som muligt for at give mulighed for
afklaring af evt. tvivlsspørgsmål, inden der tages endelig stilling til
ansøgningen.
A. Ansøger skal opfylde følgende krav:
•

være en dansk registreret virksomhed,

•

have de fornødne faglige, organisatoriske og økonomiske
ressourcer til at kunne planlægge, gennemføre og følge op på
aktiviteten,

•

må ikke have forfalden gæld til det offentlige og skal varetage det
sociale ansvar over for udsatte grupper på arbejdsmarkedet,
administrationen skal være tilrettelagt således, at der kan ske en
hensigtsmæssig registrering af tilskudsmodtagers eget tidsforbrug
og afholdte omkostninger.

•
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7. Statsstøtte
Nærværende program er underlagt EU-regler om statsstøtte, der reguleres af
Kommissionens de minimis-forordninger, særligt (EU) nr. 1407/2013.
Under de minimis-forordningen må en virksomheds samlede støtte højst
udgøre EUR 200.000 svarende til ca. DKK 1.500.000, beregnet løbende
over tre regnskabsår. Nærværende programs fulde økonomiske værdi
medregnes i forhold til de minimis-loftet, dvs. tilskudssatsen af den aftalte
opgaves timer gange den til enhver tid gældende timesats.
Hvis virksomheden allerede har modtaget støtte under andre af
Eksportrådets tilskudsprogrammer eller har modtaget støtte under andre
nationale de minimis-ordninger skal denne støtte medregnes i forhold til
loftet på EUR 200.000.
De minimis-forordningen har særregler i forhold til en række sektorer:
Særligt for transportsektoren gælder: Der kan gives støtte til vej-, sø-, luftog jernbanetransport (dog med undtagelse af indkøb af køretøjer, der ikke
kan modtage støtte). Beløbsrammerne er EUR 100.000 for vejtransport og
EUR 200.000 for resten af transportsektorerne. Beløbene beregnes inden
for en periode af tre år.
Særligt for landbrug og fødevarer gælder: For virksomheder inden for
primærproduktion af landbrugsprodukter kan der gives støtte, dog ikke
mere end EUR 3.000 inden for en periode af tre år. Virksomheder inden for
afsætning og forarbejdning omfattes af de minimis-reglen og der kan gives
støtte til disse virksomheder på op til EUR 200.000 i en periode inden for
tre år.
Særligt for fiskeri og akvakultur gælder: Virksomheder kan modtage støtte på
op til EUR 30.000 inden for en periode på tre år.
Desuden kan der ikke ydes tilskud til kulindustrisektoren. Der kan heller
ikke gives tilskud til projekter, der omfatter støtte, som er knyttet direkte til
de eksporterede mængder eller til driftsudgifter.
Virksomheden underskriver i ansøgningsskemaet en erklæring på tro og love
om, at den opfylder de beløbs- og tilskudsmæssige betingelser.
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Yderligere information om de minimis-reglen kan søges på Erhvervs- og
Vækstministeriets hjemmeside.
8. Grønland og Færøerne
Virksomheder fra Færøerne kan ikke modtage tilskud fra Eksportrådet,
herunder tilskud til Innovationspakker.
Virksomheder fra Færøerne har mulighed for at købe
eksportfremmerådgivning fra Eksportrådet til den normale timepris for
statslig eksportfremmerådgivning til 935 kr. pr. time.
Virksomheder fra Grønland kan modtage tilskud fra Eksportrådet,
herunder tilskud til Innovationspakker. Virksomheder fra Grønland har
derudover mulighed for at købe eksportfremmerådgivning fra
Eksportrådet
til
den
normale
timepris
for
statslig
eksportfremmerådgivning til 935 kr. pr. time.
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