ANSØGNING OM STØTTE TIL INNOVATIONSPROJEKT UNDER BIOVALUE SPIR
Titel på projektet
Formål
Beskriv baggrunden for
projektet og hvorfor der er
behov for handling. Hvilket
problem skal projektet
bidrage til at løse?
Aktiviteter og indsatser
Hvilke aktiviteter skal
gennemføres for at opfylde
formålet? Beskriv hvem der
er ansvarlig for de enkelte
aktiviteter.
Projektets bidrag til
BioValues formål
Beskriv hvordan
innovationsprojektet
bidrager til BioValue
værdikæden (bioraffinering
til højværdiprodukter).
Beskriv også hvordan
BioValue bidrager til
innovationsprojektet.
Deltagere
Angiv hovedansøger samt
øvrige deltagere, herunder
virksomheder, GTS-institut
og universiteter. For hver
deltager angives navn,
mobilnummer og e-mail på
relevant kontaktperson.
Forankring i BioValue
Angiv en kontaktperson fra
et af de tre kompetencecentre (Biomass, Separation
or Conversion).
Projektets
innovationsværdi
Hvilke produkter/ydelser kan
sælges efter projektet og
hvem er kunderne?
Business case
Gør rede for forretningsmulighederne de første 2 år
efter afslutningen af dette
projekt. Beskriv priser på de
udviklede produkter/ydelser,
markedspotentiale og effekt
på deltagernes vækst og
beskæftigelse.
SWOT analyse
Beskriv i punktform: Styrker
og svagheder hos ansøger i
relation til projektidéen samt
muligheder og trusler fra
eksterne faktorer.

Styrker

Svagheder

Muligheder

Trusler

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Side 1 af 2

Succes for ansøger
Hvornår betragtes projektet
som en succes? Hvordan
passer projektet ind i
virksomhedens samlede
innovationsarbejde?
Milepæle
Beskriv milepæle med
tidsangivelser. Vedlæg som
bilag et Gantt diagram.
Angiv startdato og slutdato.
Budget
Bemærk at projektdeltagere
der modtager mere end
500.000 kr. i tilskud skal
afsætte midler til revision.

Finansiering fra BioValue til faglige aktiviteter
i innovationsprojektet (kr.)
Privat medfinansiering i kontant bidrag (kr.)
Privat medfinansiering i form af timer (kr.)
(en time værdisættes til 600 kr.)
Materiale forbrug (kr.)
Andre projektudgifter (kr.)
Beløb afsat til projektadministration (kr.)
Beløb afsat til revision (kr.) – Kun relevant for
deltagere der får tilskud over 500.000 kr.
Samlet budget (kr.)

Budgetfordeling

År 1

År 2

År 3

Budget i alt

Vidensinstitutioner (midler fra BioValue)

Total
Privat medfinansiering (Medgåede timer á 600 kr. eller kontant betaling til vidensinstitution)

Total
Samlet finansiering
Midler fra BioValue
Privat medfinansiering
Total
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