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Hovedsaklig fra nasjonale 
myndigheter

Tiltak mot SMBer



Hvem kan søke?  
 
SMBer i alle sektorer / Vekstbedrifter / oppstartsbedrifter  
 
Banebrytende konsept med stort potensial for oppskalering  
forskningsdrevet teknologi med intensiv utvikling og en langvarig 
innovasjonssyklus 
 
Solid forretningsplan og et godt team. Det vil bli gitt prioritet til 
konsepter som involverer.

EIC Accelerator



Hvilke typer aktiviteter kvalifiserer til støtte? 
 
Omdanne et forretningskonsept til et markedsklart produkt (testing, prototyper, 
validering eller markedstilpasning) 
 
 «Technology Readiness Level» (TRL) på mellom 6 og 8 for prosjekter som kun 
søker tilskudd for teknologisk utvikling. 
 
EIC Accelerator tilbyr tilskudd på inntil EUR 2, 5 millioner, 
Prosjekter over TRL 8 gis det kun innskudd i egenkapital (kombinasjonsfinansiering) 
opptil 15€M 
 
12-24 måneder prosjektperiode

EIC Accelerator



Søknad: Skal vurderes av fire eksperter og presenteres 
for en jury i Brussel  
 
Søknadsfrist: 19 mai (Kun Green Deal) & 7 oktober 
 
Mer info: https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-
instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-
opportunities

EIC Accelerator
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* Øke EUs evne til klimatilpasning  
* Levere ren, trygg og rimelig energi  
* Bidra til overgangen til ren eller sirkulærøkonomisk industri  
* Bidra til energi- og ressurseffektiv bygging og restaurering  
* Øke farten i overgangen til bærekraftig og smart mobilitet 
* Bidra til rettferdig, sunn og miljøvennlig matproduksjon  
* Bidra til bevaring og gjenoppretting av økosystemer og biologisk mangfold  
* Arbeide for nullutslipp og et giftfritt miljø

Den europeiske ´Green Deal´



 
Mer informasjon:  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_en

Den europeiske ´Green Deal´
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Hjelp til startups med MVP av mediarelaterte deeptech 
løsninger til å skalere  
 
Utlysning i mai 2020 med søknadsfrist i juni 2020  
 
Mer informasjon: mediamotoreurope.eu

MediaMotorEurope



 
EU Kommisjonens neste program for forskning og utvikling  
 
Utlysninger kommer for 2021 kommer snart 
 
Hold deg orientert gjennom NCE Media

Horizon Europe


