Innovationspuljen i Midtnet Kina
4,3 millioner kroner til at realisere SMV’ers gode idéer til produkter og
løsninger til det kinesiske marked
Puljen er åben fra 1. januar 2017

Baggrunden for Midtnet Kina
 Region Midtjylland har i mere end et årti formelt samarbejdet med Shanghai-regionen
blandt andet med det formål at åbne det store kinesiske marked for midtjyske
virksomheder.
 Mere end 50 virksomheder har været igennem tidligere Midtnet Kina programmer.
 Det nuværende program, som gik i gang 1. august 2016, har fokus på udvikling af
produkter/løsninger, og skal gøre det muligt for virksomhederne at tænke de kinesiske
markedsforhold ind i udviklingen fra starten, så konkurrenceevnen styrkes.
 Projektet drives af:
 Agro Business Park (lead partner - klyngeorganisation bag Future Food Innovation &
Innovationsnetværket for Biomasse)
 Innovationsnetværket for Produktion (v. Censec)
 Lifestyle & Design Cluster
 Væksthus Midtjylland

Innovationspuljen i Midtnet Kina
 Midtnet Kina er innovationsprogram, der støtter innovative idéer, som
imødekommer et kinesisk markedsbehov.
 Den samlede pulje, inkl. virksomhedernes medfinansiering, er på 9,9 mio.
kr. til 12 innovationssamarbejder indenfor fire indsatsområder:





Fødevarer
Energi & miljø
Avanceret produktion & industri
Kreative erhverv, IKT og turisme

 Puljen støtter op til 50% af omkostningerne til udvikling af nye produkter
eller løsninger (op til 400.000 kroner per projekt inkl. 18% overhead).

Få ekspertviden ind i virksomheden
 I et innovationssamarbejde har man en SMV, som er hovedansøger, to
andre SMV-partnere og en videnpartner (flere partnere kan tilføjes).
 For at løfte innovationshøjden inddrages en videninstitution i hvert
innovationssamarbejde i form af et universitet eller GTS institut.
 Budgettet kan frit fordeles mellem partnerne, og der kan desuden afsættes
midler til eksterne konsulenter efter behov.
 Timer brugt i projekterne tæller som medfinansiering (enten faktisk løn
eller højeste dagpengesats).
 Virksomheder kan få op til 50% i støtte og videninsitutioner op til 100%
(men totalbudgettet kan kun støttes op til 50%).

Eksempel på et innovationssamarbejde
SMV1
Producent af
luftrensere

VIDENSINSTITUTION
Ekspertise i
indeklima

INNOVATIONSSAMARBEJDE

SMV3
Komponentleverandør
til SMV1

SMV2
Designvirksomhed

Hvem kan ansøge?
 Små og mellemstore virksomheder (inkl. enkeltmandsvirksomheder)
fra Region Midtjylland
 Herudover små og mellemstore virksomheder fra Region Nordjylland
og Region Syd.
 Videninstitutioner: Skal være med, men kan ikke være
hovedansøgere.
 Projekterne skal ligge indenfor et eller flere af de fire indsatsområder
for at være støtteberettigede.

Markedspotentiale i Kina?
 En anden forudsætning for at få støtte er, at man kan dokumentere,
at ens produkt/løsning har et markedspotentiale i Kina – fx i form af
markedsrapporter, statistik, eller anden markedsinformation fra
troværdige kilder.
 Midtnet Kina programmet har midler til rådighed til små feasibilityundersøgelser for at vurdere de enkelte idéers potentiale på det
kinesiske marked. Kom til en af partnerne og præsenter din
projektidé, hvis dette har interesse.
 Der er mulighed for at involvere danske og/eller kinesiske studerende
i innovation camps, fokusgrupper eller lignende.

Ansøgning
 Ansøgningsskemaet ligger på www.agropark.dk.
 Puljen åbnede den 1. januar 2017 og programmets styregruppe
behandler ansøgninger i slutningen af hver måned indtil alle midler er
bevilget.
 Vi hjælper med projektfacilitering, så tag meget gerne fat i os og få
hjælp til at finde de rigtige partnere, lave en god ansøgning og få styr
på budgettet.
 Ansøgninger indsendes til mig på LKJ@agropark.dk mærket ”Midtnet
Kina Ansøgning”.
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