Støttemuligheder til 5G-projekter
Organisation

Program

Beskrivelse

Hvem kan søge?

Ansøgning

Frist (ansøgning)

Kontakt

EUKommissionen

Horizon 2020 Connecting
consumers and
producers in
innovative agrifood supply
chains

Fokus på forbedringen af
forsyningskæde med nye
teknologier og øget
bæredygtighed.

Enkeltpersoner, forskere,
virksomheder,
institutioner, universiteter,
foreninger, organisationer,
mv., der er etableret i et
EU-medlemsland eller et
land, som er associeret
med Horizon 2020.

Ansøgning
(click på
”Submission
service”).

22. januar 2020

Horizon 2020’s nationale
kontaktpunkter (NCP)

Ansøgning
(click på
”Submission
service”).

29. januar 2020

Horizon 2020’s nationale
kontaktpunkter (NCP)

Mere information om
budgettet og fokusgruppen
mv. findes her.

Afhængigt af projektets
omfang kan der kræves et
bestemt antal aktører i et
konsortium. Mere
information findes her.
EUKommissionen

Horizon 2020 Smart Cities and
Communities

Projekter, der kan bidrag til at
reducere byernes produktion
af CO2 ved at integrere
energisystemer og øge deres
ydelser. Projekterne skal
fokusere på løsninger, der
kan skaleres, og derudover
skal den lokale regering og
samfund inddrages.
Mere information om
budgettet og fokusgruppen
mv. findes her.
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Enkeltpersoner, forskere,
virksomheder,
institutioner, universiteter,
foreninger, organisationer,
mv., der er etableret i et
EU-medlemsland eller et
land, som er associeret
med Horizon 2020.
Afhængigt af projektets
omfang kan der kræves et
bestemt antal aktører i et
konsortium. Mere
information findes her.

Organisation

Program

Beskrivelse

Hvem kan søge?

Ansøgning

Frist (ansøgning)

Kontakt

EUKommissionen

Horizon 2020 Eurostars

Støtteordning til SMVer, der
fokuserer på forskning på
tværs af landegrænser.
Projekterne skal:
Være drevet af et
SMV.
Involvere mindst to
partnere fra
forskellige Eurostarlande.
Involvere mindst én
partner fra et andet
Eurostar-land.
Vare maks. tre år.

SMVer involveret i
forskning og udvikling.

Ansøgning

13. februar 2020

Horizon 2020’s nationale
kontaktpunkter (NCP)

Mere information om
budgettet:
Eurostars - Denmark
Mere information om
fokusgruppen:
Eurostars Eligibility
Guidelines
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Mere information findes
her.

Guidelines for
completing an
application

Contact - EUREKA
Association
Eurostars - Denmark
(click på “Contacts”)

Organisation

Program

Beskrivelse

Hvem kan søge?

Ansøgning

Frist (ansøgning)

Kontakt

EUKommissionen

Horizon 2020 –
Fast track to
innovation

Støtte til
innovationsprojekter, der er
på vej fra
demonstrationsfasen til
markedsintroduktion.

Industri, universiteter,
forskningsinstitutioner,
brancheinstitutioner, den
offentlige sektor, investorer
mv.

Ansøgning
(click på
”Submission
service”).

19. februar 2020

Horizon 2020’s nationale
kontaktpunkter (NCP)

Der stilles bl.a. følgende krav
til projekterne:
Konsortiet skal bestå
af 3-5 partnere fra
EU eller associerede
Horizon 2020-lande.
Mindst 2-3 partnere
(afhængigt af
konsortiet størrelse)
skal komme fra
industrien / 60 pct. af
budgettet skal
tildeles
industripartnere.
Produktet skal være
på markedet senest
tre år efter
projekstart.

Mere information findes her
(fra side 59).

Mere information, herunder
oplysninger om budgettet og
fokusgruppen, findes
her.
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9. juni 2020
27. oktober 2020
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Hvem kan søge?

Ansøgning

Frist (ansøgning)

Kontakt

EUKommissionen

Horizon 2020 Satellite
communication
technologies

Fokus på bl.a. integrationen
af satellitkommunikation i
5G-protokolen samt
interoperabilitet med
jordbaserede 5G-net.

Enkeltpersoner, forskere,
virksomheder,
institutioner, universiteter,
foreninger, organisationer,
mv., der er etableret i et
EU-medlemsland eller et
land, som er associeret
med Horizon 2020.

Ansøgning
(click på
”Submission
service”).

5. marts 2020

Horizon 2020’s nationale
kontaktpunkter (NCP)

Ansøgning
(click på
”Submission
service”).

18. marts 2020

Horizon 2020’s nationale
kontaktpunkter (NCP)

Mere information om
budgettet og fokusgruppen
mv. findes her.

Afhængigt af projektets
omfang kan der kræves et
bestemt antal aktører i et
konsortium. Mere
information findes her.

EUKommissionen

Horizon 2020 SME Instrument
SME-2b

Støtte til SMVer med
udvikling og demonstration af
projekter.

SMVer

Mere information om
budgettet og fokusgruppen
mv. findes her.
EUKommissionen

Horizon 2020 –
5GPPP – 5G
innovations for
verticals with
third party
services

Etablering af platformer, der
kan bruges af vertikaler for at
teste deres applikationer.
Mere information om
budgettet og fokusgruppen
mv. findes her.

7. oktober 2020

Enkeltpersoner, forskere,
virksomheder,
institutioner, universiteter,
foreninger, organisationer,
mv., der er etableret i et
EU-medlemsland eller et
land, som er associeret
med Horizon 2020.
Afhængigt af projektets
omfang kan der kræves et
bestemt antal aktører i et
konsortium. Mere
information findes her.
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19. maj 2020

Ansøgning
(click på
”Submission
service”).

22. april 2020

Horizon 2020’s nationale
kontaktpunkter (NCP)

Organisation

Program

Beskrivelse

Hvem kan søge?

Ansøgning

Frist (ansøgning)

Kontakt

EUKommissionen

Horizon 2020 –
ICT – Smart
Connectivity
beyond 5G

Projekter, der undersøger
muligheder ud over, hvad
Release 16 kan tilbyde, i
form af næsten uendelig
kapacitet, minimal latenstid
osv.

Enkeltpersoner, forskere,
virksomheder,
institutioner, universiteter,
foreninger, organisationer,
mv., der er etableret i et
EU-medlemsland eller et
land, som er associeret
med Horizon 2020.

Ansøgning
(click på
”Submission
service”).

22. april 2020

Horizon 2020’s nationale
kontaktpunkter (NCP)

SMVer.

Ansøgning

Uden frist

Innobooster@innofond.dk

Iværksættere og start‐up
virksomheder.

(Ansøgninger
skal oprettes og
indsendes via
online
ansøgningsportalen Egrant).

Mere information om
budgettet og fokusgruppen
mv. findes her.

Innovationsfonden

InnoBooster

Program for vidensbaserede
innovationsprojekter i små og
mellemstore virksomheder,
startups og forskere med
kommercielt lovende
resultater.
Mere information:
Retningslinjer
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Afhængigt af projektets
omfang kan der kræves et
bestemt antal aktører i et
konsortium. Mere
information findes her.

Telefontid 9-12: Tlf. 6190
5005
Tekniske spørgsmål
omkring
ansøgningssystemet egrant
Telefontid 9 -12: Tlf: 33 92
91 90,
mail: support.e-grant@fi.dk

Organisation

Program

Beskrivelse

Hvem kan søge?

Ansøgning

Frist (ansøgning)

Kontakt

Innovationsfonden

Landdistriktsvækstpilot

Virksomheder i
landdistrikterne som har en
god idé til et udviklingsprojekt
kan søge om midler til at
ansætte en kandidat med en
videregående uddannelse.

SMVer, som har adresse i
et landdistrikt og som
opfylder
Innovationsfondens
adgangskriterier.

Retningslinjer
og ansøgningsskema

Uden frist

ldvp@innofond.dk
Telefontid 9-12: Tlf. 61 90
50 05
Tekniske spørgsmål
omkring
ansøgningssystemet egrant
Telefontid 9 -12: Tlf: 33 92
91 90,
mail: support.e-grant@fi.dk

Mere information:
Råd og vejledning

SMV:Digital

En ny pulje bliver annonceret
i 2020, med støtte til 120
virksomheder.
Mere information:
Ansøgningskrav
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Virksomheder, som
opfylder kravene beskrevet
her (under ”Hvem kan
søge?”).

Ansøgning ikke
åbnet endnu

2020 (ikke
annonceret endnu)

SMV:Digital - Kontakt

