COPENVIRK
EU-STØTTE TIL DIN FORRETNINGSUDVIKLING
Kunne du tænke dig 4-15 mio. kr. til at accelerere din forretningsudvikling
og blive den første på markedet med helt ny teknologi?

SÅDAN FOREGÅR DET:
1.

Uvildig vejledning i
EU-støtte af Greater
Copenhagen EU Office –
ca. 30 min. telefonsamtale

2.

Validering af match til EUprogram og rådgivning om
ansøgningsskrivning med et
privat konsulentfirma –
møde hos virksomheden på
ca. 1 time

Siden opstart i 2015 har CopenVirk hjulpet over 100 virksomheder med at
opnå EU-støtte på samlet over 375 mio. kr.

3.

Opfølgning på projektet
mellem virksomhed og
konsulentfirmaet per mail

Et gratis CopenVirk-forløb indeholder:

4.

Efter et CopenVirk-forløb
skal virksomheden selv
skrive ansøgningen til EU
eller betale nogen for det

EU kan betale 70% af omkostningerne til at forske i nye teknologier, udvikle
en prototype eller demonstrere en prototype med internationale kunder.
For at klare sig i konkurrencen om midlerne skal dit produkt være nyt for
verden og have et meget højt indtjeningspotentiale.
Der findes både temafrie EU-puljer, og puljer med et specifikt fokus – typisk
inden for Green Deal eller sundhedsteknologi.

•
•
•
•
•

Identificering af den bedste EU-pulje til din produktudvikling
Sparring om forretningsudvikling og innovationshøjde
Validering af chancerne for at opnå EU-støtte
Udarbejdelse af en projektskitse på 2-3 sider
Sikring af dansk tilskud til skriveproces (hvis muligt)

KONTAKT

CopenVirk finansieres af de østdanske kommuner og ledes af Greater
Copenhagen EU Office. Vejledningen af virksomheder i Østdanmark foregår
i samarbejde med Erhvervshusene og lokale erhvervsfremmeaktører.

Thomas Jørgensen,
Direktør for Cliin udtaler om CopenVirk:
”Det var alfa-omega, at jeg fik kontakt til
Greater Copenhagen EU Office. Hvis jeg ikke
havde snakket med dem, havde vi nok ikke været
i gang i dag – i hvert fald ikke lige så hurtigt.
Det giver os mulighed for at ansætte 5-8 folk. Det
er ekstra kapacitet, som accelererer udviklingen
ret signifikant.”

Greater Copenhagen EU Office
Rasmus Mørk
E-mail: ram@cphoffice.eu
Tlf.: 38 66 55 91
Casper Andersen
E-mail: ca@cphoffice.eu
Tlf.: 38 66 55 56
Lars Rachlitz
E-mail: lar@cphoffice.eu
Tlf.: 38 66 55 88

