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Kort om Fornyelsesfonden

Fondens formål er, at:

• Understøtte virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn 

vækst og velfærd. 

• Understøtte omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt 

ramte områder. 

• Skabe vækst, beskæftigelse og eksport.

Fokus på 3 indsatsområder:

• Velfærdsløsninger

• Grønne løsninger

• Omstilling i hårdt ramte områder



Status for 2010

• 217 ansøgninger i 2010 for ca. 1,3 mia. kr., heraf støttet:

 Omstilling i hårdt ramte områder: 5 projekter - 51,0 mio. kr.

 Innovation: 11 projekter - 51,3 mio. kr.

 Markedsmodning af grønne løsninger: 14 projekter - 69,6 mio. kr.

 Markedsmodning af velfærdsløsninger: 10 projekter - 28,2 mio. kr.

• Over 85 % af de støttede virksomheder har under 50 ansatte



Innovation

• Formål: 

Udvikle kommercielle løsninger på 

en konkret samfundsmæssig 

problemstilling

• Udviklingsforløb:

Fra den gode idé til en prototype 

eller et servicekoncept

• Der lægges bl.a. vægt på:

 Brugerdreven innovation

 Forankret i erhvervslivet

 Bred samarbejdskreds

CASE: 

Individualiseret adgang og 

bevægelsesstimulerende 

innovationsservice

Forskning Udvikling  
Demon-
stration 

Tidlig 
markeds-
stadie  

Marked 



Markedsmodning

CASE: 

Intelligent 

arbejdsbeklædning

Forskning Udvikling  
Demon-
stration 

Tidlig 
markeds-
stadie  

Marked 

• Formål:

Hjælpe virksomhederne over ”dødens gab”

• Udviklingsforløb:

Fra prototype- eller konceptstadiet til 

markedsintroduktion

Tidligt markedsstadie Markedet 

Markedsmodning

Dødens 

gab



Ansøgningsrunder i 2011

Igangværende ansøgningsrunde:

• Frist 11. marts 2011: Innovation af serviceydelser og produkter 

inden for velfærdsområdet (svar ultimo juni 2011)

Kommende ansøgningsrunder:

• Frist August 2011:Markedsmodning af velfærdsløsninger

(ansøgningsmateriale tilgængeligt ca. medio maj 2011)



Aktuel ansøgningsrunde: 

Innovation af serviceydelser og produkter inden for 

velfærdsområdet

Formelle krav til projektet:

• Løsningens stadie: Den endelige serviceydelse eller det endelige 

produkt skal ikke være kendt endnu, men mulige løsningsspor skal 

være beskrevet

• Metodisk tilgang: Brugerdreven innovation

• Projektets størrelse: Minimum samlet projektbudget på 6 mio. kr.

• Projektets varighed: Maksimum 2 år

• Antal samarbejdspartnere: Minimum 3

• Medfinansiering: 40-60 % afhængigt af virksomhedsstørrelse og 

projektets samarbejdskreds



Tildelingskriterier

• Vækst og beskæftigelse

• Velfærdseffekt

• Høj nyhedsværdi

• Tilskyndelsesvirkning

• Medfinansiering

• Brugerdreven innovation

• Relevant samarbejdskreds

• Anvendelighed for andre virksomheder



Tak for ordet!

Læs mere på: 

www.fornyelsesfonden.dk

http://www.fornyelsesfonden.dk/

