Vejen gennem tilskudsjunglen

PROJEKTFINANSIERING

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND
CAPNOVA tilbyder små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland gratis vejledning om dansk og europæisk
projektfinansiering, vi afholder informationsmøder og informerer om mulighederne bl.a. via LinkedIn.
Vejledningen finder sted i form af individuel vejledning direkte til virksomheder og partnerskaber. Virksomheder får en målrettet
og dybdegående vejledning, når de skriver ansøgningen. Det øger chancen for, at ansøgningen går igennem.
Som virksomhed får du:

1. Afklaring af virksomhedens muligheder for at søge projektfinansiering. Sammen gennemgår vi den innovative idé og
sammenholder med støtteprogrammer i Danmark og EU.

2. Hjælp til at lægge en strategi for fundraising, herunder:
• At prioritere de identificerede muligheder, så du kan søge den rette pulje i rette tid.
• At afklare støtteprogrammernes ansøgningskrav.
• At få styr på, hvad der skal til, før du er klar til at søge.

3. Vejledning, når du skriver ansøgninger.
Du kan søge om projektfinansiering, når det nye produkt eller den nye service opfylder disse kriterier:
•
•
•
•
•

Ikke allerede findes på markedet i Danmark eller i udlandet.
Løser et problem hos kunder/brugere på en afgørende ny måde.
Har et stort potentiale uden for Danmark eller EU.
Vil give flere arbejdspladser i Danmark eller EU.
Vil give virksomheden en væsentlig højere omsætning.

Det virker
CAPNOVA har allerede hentet over 250 millioner kroner hjem i udviklingsmidler til virksomheder og initiativer i Danmark, og
vi har en track rekord på højde med de bedste i branchen. Virksomheder, som modtager et støttebeløb, kan koncentrere sig
om udviklingsopgaven i stedet for hele tiden at tænke i næste kapitalbehov. De kan professionalisere udviklingsforløbet og
øge hastigheden til markedet.

CAPNOVA er et investerings- og udviklingsselskab, der tilfører kapital, solid forretningserfaring og et stærkt netværk, for at innovative ideer
kan blive til succesfulde virksomheder.
Vækstforum Sjælland og Region Sjælland finansierer CAPNOVAs fundraising service, der er målrettet små og mellemstore virksomheder i
Region Sjælland.

 4676 0850
 mail@capnova.dk
 www.capnova.dk/fundraising
 www.linkedin.com/company/capnova
 twitter.com/CAPNOVAdk

