BOBLEPROJEKTER

STØTTE TIL BOBLEPROJEKTER
HVEM, HVAD OG HVORDAN?
Innovationsnetværk for Miljøteknologi giver medlemmerne mulighed for at søge støtte til at skyde
innovationsprocessen i gang via et såkaldt 'bobleprojekt'. Et bobleprojekt kan omfatte alle former for
teknologiudvikling inden for miljøteknologi. Temaet skal være inden for et af de fire faglige fokusområder;
vand, luft, jord og affald, og meget gerne tværgående (se en uddybning af Inno-MT’s tværgående
fokusområder i vejledningen).
Et bobleprojekt under Inno-MT giver adgang til at søge 100.000-400.000 kr. til rådgivning og teknologisk
bistand hos de deltagende GTS-institutter, universiteter eller videninstitutioner (se listen i vejledningen).
Samtidig får du mulighed for at trække på Inno-MT sekretariatets hjælp i forhold til at finde relevante
samarbejdspartnere, afdækning af videre støttemuligheder, internationalt netværk mv.
Bobleprojekterne støtter den tidlige udviklingsfase og modning af innovationsideer. Derfor er et af de
afgørende kriterier for tildeling af midlerne, at ansøgerne kan sandsynliggøre, at projektet kan udvikles ud
over rammerne for bobleprojektet, f.eks. ved at søge flere midler efter projektets afslutning eller ved fortsat
udvikling inden for virksomhedernes egen produktudvikling.
Inno-MT sekretariatet er parat til at bistå i hele ansøgningsprocessen, både i forhold til partnersøgning,
afsøgning af fremtidige støttemuligheder, spørgsmål til ansøgningsproceduren mv.

HVAD KAN DER SØGES STØTTE TIL?
Der kan søges støtte til alle former for innovationsprojekter, med fokus på jord, luft, vand og affald. Inno-MT’s
styregruppe lægger dog vægt på at projekterne understøtter teknologisk innovation hos netværkets
medlemmer, samt at projektets resultater kan have interesse for en bredere gruppe af virksomheder. Der må
således ikke være tale om støtte til en enkelt virksomheds produktudvikling (Læs mere om kriterierne for
tildeling af midler i vejledningen).

STØTTE TIL BOBLEPROJEKTER
HVEM KAN SØGE?
Medlemmer af Innovationsnetværk for Miljøteknologi kan søge støtte til bobleprojekter i form af
konsulenthjælp hos forsknings-/videninstitutionerne. Hvis din virksomhed eller organisation ikke allerede er
medlem, så kan man melde sig ind i forbindelse med ansøgning om midlerne (Se medlemslisten og læs mere
om medlemskab).
De enkelte innovationsprojekter skal involvere minimum to virksomheder og, som hovedregel, minimum to
forsknings-/vidensinstitutioner.
Der stilles krav om, at de involverede virksomheder matcher Inno-MT's finansiering af projektet. Det vil sige,
at der som minimum skal være et 50/50 forhold imellem Inno-MT's finansiering og virksomhedernes
finansiering. Den private medfinansiering kan bestå af kontant betaling, materialer og/eller medfinansiering i
form af virksomhedens tidsforbrug i forbindelse med gennemførelse af projektet.
Styregruppen ser gerne projekter med flere end to virksomheder og en større medfinansieringsandel end
50%.

HVORDAN SØGER VI?
Når I har formuleret en fælles projektide udfyldes ansøgningsskemaet, (evt. i samarbejde med sekretariatet.)
Her kan vejledningen læses og ansøgningsskemaet finder du og downloader her. Som det ses af
ansøgningsskemaet lægges der op til en kort og præcis ansøgning, for at holde processen så enkel som
muligt. Når ansøgningen er indsendt gennemses den først af sekretariatet og Inno-MT´s arbejdsgruppe.
Såfremt der er mangler i ansøgningen gives en kort frist på ca. 1 uge til at udbedre manglerne. Beslutning om
tildeling af støtte træffes af Inno-MT's styregruppe efter de evalueringskriterier som fremgår af vejledningen.
Ansøgningerne sendes til sba@cleancluster.dk

