
SMV: FOOD INNOVATION – Midler og støtte til innovation 

Måske noget for 
dig? Deltag i et 
teamsmøde og få 
mere information
SMV Food Innovation er et tilskudsprogram til små og 
mellemstore virksomheder i fødevarebranchen med henblik  
på udvikling i samarbejdsforløb. Skal din virksomhed deltage  
og få op til 320.000 kr. innovationsstøtte? 

Hvad får du ud af det?
Du kan indgå i et fælles forløb med en anden SMV og en vidensinstitution 
for at udvikle et nyt produkt, en service eller et koncept. Din virksomhed 
kan få 50 % i tilskud af op til 320.000 kr. til udviklingsarbejdet af et nyt 
produkt, service eller koncept.

Hvem kan deltage?
To virksomheder (hvoraf mindst én virksomhed skal være SMV) og en 
vidensinstitution. Mindst en af SMV’erne i samarbejdet skal have ekspertise 
inden for fødevareområdet. 

Ansøgning 
Programmet varer fra 2020-2022 og har løbende ansøgningsfrist og 
optagelse. For at deltage skal der udformes en ansøgning, som bedømmes 
af et udvalg. Behandlingstid er 3 uger.

Det med småt - du skal
• betale et gebyr på 2 % af modtaget tilskud for opstart af et forløb
• under forløbet dokumentere eget timeforbrug
• under forløbet afholde fremdriftsmøder og lave en afslutningsrapport
• Din virksomhed skal gennem forløbet lave test af udviklede produkter

Kontakt Gyda for mere information.

FOOD INNOVATIONHOUSE.DK

Vil du vide mere?

Deltag i et online informationsmøde 
via teams, hvor Gyda Bay, COO i Food 
Innovation House, kort gennemgår 
mulighederne i SMV Food Innovation. 

Du kan deltage enten:

Den 28. jan. kl. 14.00

Den 4. feb. kl. 14.00

Den 11. feb. Kl. 14.00

eller den 26. feb. kl. 14.00 

 
Tilmelding  

Ønsker du at deltage online, skal du 
sende en mail til:  
gb@foodinnovationhouse.dk
– så modtager du link til Teams.

Vi hjælper gerne med etablering af 
samarbejder. Kontakt os gerne for en 
uformel snak om hvad du ønsker at 
udvikle, så kan vi hjælpe dig videre. 

Kontakt Gyda Bay 
gb@foodinnovationhouse.dk  
Mobil 61 18 81 85

Lysholt Allé 3, 7100 Vejle

SMV Food Innovation er et samarbejde mellem Erhvervshus Sydjylland, Erhvervs hus Fyn, Business Esbjerg og Food Innovation House. 

Søg  
 op til kr. 320.000,-


