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Hvem er jeg? 
Inkubationschef i Food & Bio Cluster Denmark
Ansvarlig for drift og udvikling af fysiske 
kontormiljøer for små og mellemstore 
virksomheder.
- Agro Business Park i Foulum
- Agro Food Park i Aarhus 
- Symbion i København
All inklusive koncept, hvor hjælp til 
forretningsudvikling herunder også ansøgninger er 
en del af huslejen fra 1000 kr. pr. måned
Se gerne selv mere på www.agrobusinesspark.dk
& www.foodbiocluster.dk

Jacob Mogensen 

http://www.agrobusinesspark.dk/
http://www.foodbiocluster.dk/




Hvorfor er jeg mon inviteret? 

• 12 års ansættelse og virke i projektorganisationer

• Skrevet eller medvirket til at skrive +125 ansøgninger
• Til udvikling af egen organisation (FBCD)
• Til udvikling af virksomheder via udvikling af nye produkter/services
• Til nye fælles initiativer på tværs af organisationer
• Med funding fra lokale-, regionale-, nationale- og internationale donorer (EU)
• Relativ stor succesrate 

• Stort kendskab til administration af fonde – pt. projekter for +950 mio. 
kr. i FBCD

• Kan hjælpe jer videre eller kender nogle som kan….







Lektion 1: Det handler slet ikke om penge….



….det handler om risikominimering.



Lektion 2: Det handler ikke om dig og din 
virksomhed…



….men om højere, ofte politiske, visioner og mål



Lektion 3: Softfunding is king



Meenn… nothing comes for free….. det har en pris



Lektion 4: Aldrig penge til salg og drift



….men til udvikling hen imod det…



Lektion 5: Off. funding er for alle….



…. et spørgsmål om at finde det rette match…



Lav en udviklingstrappe



Hvad kan der typisk søges midler til…

• Udvikling af nye produkter og løsninger
• Innobooster, Grand Sollution, EUDP, GUDP, EU-Hozizon, klynge 

samarbejdsprojekter

• Udvikling af virksomheden
• Digital SMV, Landdistrikivækstpilot, Erhvervshusene generelt til vækst

• Opstart af virksomhed (helt ny eller spin out)
• Innofounder, div. Acceleratorer, div. Karma kapital ordninger

• Ny viden via test af nye metoder (Samarbejde)
• Industriens fond, Norlys Vækstpulje



Hvordan griber jeg det an….

• Før ansøgning
• Afklaring af formål med projekt
• Tænk større!
• Afstemme tilgængelige ressourcer i forbindelse med ansøgning
• Afstem ressourcer i forbindelse med ansøgning inkl. likviditetsudfordringer
• Afsøg muligheder – evt. via eksterne konsulenter
• Forstå politisk agenda + retningslinier bag call
• Start i god tid før deadline
• Inddrag evt. partnere/leverandører i processen
• Overvej at bruge ekstern administrator/projektleder
• Pas på med faglighed/generel forståelse
• Ha’ tålmodighed – afvent bevilling/afslag



Hvordan griber jeg det an….

• Under projektet
• Tjek projektet igen inden endeligt tilsagn

• Forventningsafstemning mellem partnere i projektet inden endelig opstart

• Opret nødvendige administrative nye processer (projektnummer, 
revisorerklæringer osv. )

• Før timeregistrering i anerkendt skabelon løbende!

• Udnyt mulighederne for afrapportering løbende

• Underret donor ved evt. udfordringer (forventet - derfor I får pengene) 

• Løs opgaven ligesom alle andre opgaver 

• Vær’ ikke bange….



Hvordan griber jeg det an….

• Efter projekter
• Sørg for at få alle omkostninger afrapporteret i tide

• Afrapporter de faglige resultater som de er

• Udnyt donors kommunikationsapparat 

• Udnyt den nye kendskab og den opbygget tillid til evt. nye samarbejdspartnere

• Ha’ tålmodighed med de sidste udbetalinger



Innobooster

• Verdens bedste støtteordning til 
innovation
• På virksomhedens side (og kun én)

• Nemt at ansøge

• Hurtigt svar 4-6 uger

• Nemt at administrere

• Fornuftig betaling – særligt for mindre

• Frit valg på vidensleverandør

• Mulighed for at medtage andre omkostninger

• Op til 5 mio. kr i støtte/total budget 15 mio. 
kr. BEMÆRK særlige regler for projekter + 1,5 
mio. /500.000 i støtte



Eksempel Innobooster forløb
• Tjek støtteberettigelse for CVR nummer

• Alder og størrelse på virksomhed inkl. ejerskab

• Download retningslinier og LÆS dem grundigt inkl. kriterier for løn

• Udvikle projektidé – afstem med mål om øget vækst og beskæftigelse
• afstem med krav om nyt produkt eller væsentlig procesforbedring
• Sikrer rød tråd mellem virksomhed, idé og projekt
• Angiv markedet og en realistisk tilgang til det – vær ambitiøs
• Angiv reelle bud på jobskabels og vækst – DER SKAL VÆRE TAL

• Inddrag evt. vidensleverandører – afstem tilbud

• Overvej muligheden for evt. ”andre omkostninger” af min. 35.000 pr. faktura.

• Udarbejd ansøgning (4 sider)

• Udarbejd budget (4 linjer)

• Brug evt. mulighed for sparing med Innovationsfonden eller ekstern konsulent (helt eller delvist i processen)

• Opret profil på E-grant – opret ansøgning

• Afvent 5 uger  - sæt i gang – prøv igen – gå andre veje



BiogasClean blev provokeret til at søge midler til 
produktudviklingsstøtte

BiogasClean udvikler, fremstiller og markedsfører fuldautomatiske 
gasrensningssystemer, der fjerner svovlbrinte i en 100% biologisk proces. 
Virksomheden blev etableret i 2008 og har pt. 200 anlæg i 38 lande, der 
enten er i drift eller under opbygning. Efter en snak med Jacob Mogensen 
til et netværksmøde fik virksomheden øjnene op for støttemulighederne i 
programmet InnoBooster, og fik herefter hjælp til facilitering af en 
ansøgning, hvilket har resulteret i midler til produktudvikling

Thorkil Dahlgreen, CEO i BiogasClean, deltog i et netværksmøde og fik i 
den forbindelse en god snak med Jacob Mogensen, omkring hvilke 
tilskudsmuligheder, der findes i det danske innovationsfremmesystem.

”Jeg blev provokeret på den gode måde og kontaktede Jacob nogle dage 
efter og sagde, at det havde jeg egentlig lyst til at høre noget mere om. 
Inden for en lille måned, så havde han hjulpet os med at lave en ansøgning 
til Innovationsfonden under den ordning, der hedder InnoBooster og inden 
for samme måned fik vi bevilliget et tilskud til en produktudvikling, som vi 
var ved at starte op. Men i kraft af tilskuddet har vi været i stand til at 
fremrykke processen og gennemføre udviklingsarbejdet.



Opsamling

• Offentlig finansiering er en fantastisk mulighed for flere virksomheder

• Det koster noget at deltage

• Der findes mange ordninger med meget forskellige regelsæt – brug dem 
rigtigt

• Vær’ tro mod din virksomheds projektet – løb ikke efter pengene. 

• Tænk større

• Gennemfør projektet ligesom alle andre aktiviteter – professionelt.

• Få evt. hjælp til selve ansøgningen og/eller administration af projektet

• … og husk så, det er ikke den bedste ide som får funding – det er den bedste 
ansøgning!!!



Tak for jeres tid

Yderligere information via nedenstående 
kontaktinfo 
…eller ved besøg i Agro Business Park

Jacob Mogensen
Agro Business Park
Niels Pedersens Allé 2
8930 Tjele 

jm@foodbiocluster.dk
61718162

mailto:jm@foodbiocluster.dk
https://www.linkedin.com/in/jacob-mogensen-86a7045/

