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Relevans
• Hvem kan søke?
• Hva ser man etter?
• Hva kan bli finansiert?

EU programmer
• EIC Accelerator
• Fast Track to Innovation (FTI)
• Eurostars

Prosjektetableringsstøtte
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Hvem kan søke?

EU SME Definition:

VCs can own up to 49% of the SME

Large companies can own up to 25% of the SME
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What are we looking for

Små og mellomstore bedrifter med høy risiko, høyt vekstpotensial og med et Europeisk og globalt potensiale.

Banebrytende konsepter på siste stadium før skalering (TRL 6 eller 4 for Eurostars)

Prioritering av ‘Deep-tech’ og lange innovasjonssykluser fremfor ‘low-tech’ og korte sykluser. 

Intense forsknings- og utviklingsaktiviteter

Et kapabelt internasjonalt team

En solid forretningsmodell + skaleringspotensial + markedsstørrelse

Fokus på prosjekter og løsninger med et klar verdi i et Europeisk perspektiv



5

Hva kan finansieres? 

Aktiviteter som er nødvendige for å utvikle din 
forretning mot et markedsklart produkt, 

tjeneste eller prosess i linje med selskapets 
vekststrategi. 

Kliniske studier, pilotering, validering, 
demonstrasjon, testing i 

virkelighetsnære forhold og 
markedsreplikasjon

Prosjektene bør normal vare mellom 12 
og 36 måneder.
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EU Funding Programs
European Innovation Council Accelerator (EICA)
Fast Track to Innovation (FTI)
Eurostars
Prosjektetableringsstøtte



7

Technology readiness levels (TRL)
Where a topic description refers to a TRL, the following definitions apply, unless otherwise specified

• TRL 1 – Basic principles observed

• TRL 2 – Technology concept formulated

• TRL 3 – Experimental proof of concept

• TRL 4 – Technology validated in a lab

• TRL 5 – Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key 

enabling technologies)

• TRL 6 – Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key 

enabling technologies) 

• TRL 7 – System prototype demonstration in operational environment

• TRL 8 – System complete and qualified

• TRL 9 – Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key 

enabling technologies)

TRL prerequisite: 
EICA    - TRL 6

FTI  - TRL 6 

Eurostar’s – TRL 4 



8

Eurostars

• SMB’er som ufører R&D kan søke om midler til 

forsknings- og utviklingsprosjekter. 

• TRL 4-6 (aktiviteter med TRL 7-9 blir ikke finansiert)

• 2-3 deltakere i prosjektet, fra 2-3 land (som deltar i 

Eurostars) i 2-3 år.

• Produktlansering (eller start av klinisk utprøvning) 

må skje innen 2 år etter prosjektslutt. 

• Ingen land kan kreve mer enn 75% av budsjettet. 

• Prosjektet kan søke om til sammen 6 millioner NOK.

• Neste søknadsfrist: 3. september, 2020. 

https://www.eurostars-eureka.eu/countries/norway

https://www.eurostars-eureka.eu/countries/norway


9

EIC Accelerator

• For innovative SMB’er med stort vekstpotensial og høy risiko. EICA 

kan bidra med støtte til å bringe ny, banebrytende innovasjon som 

kan skape økonomisk vekst på markedet. 

• Aktiviteter i prosjektet kan være: kliniske studier, prototyping, 

validering, demo/testing i virkelighetsnære omgivelser eller 

markedsreplikasjon. 

• Prosjektet kan søke om mellom €0,5 og €2,5 millioner. 

• TRL 6-8 forutses for prosjekter som ikke ber om blended finance. 

• Prosjektlengde 12-24 måneder. 

• Prosjektet kan be om blended finance, som innebærer opp til €2,5 

millioner i tilskudd og equity investering opp til €15 millioner. 

• Neste søknadsfrist: 19 mai, 2020 (Green Deal), 7 oktober, 2020. 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities

https://ec.europa.eu/easme/en/section/sme-instrument/eic-accelerator-sme-instrument-funding-opportunities
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• Programmet retter seg mot aktører med modne, 

markedsnære og banebrytende innovasjoner. 

• Gir mulighet for SME’er, store bedrifter og akademiske 

partnere til å jobbe sammen for å adressere ‘societal

needs’ under ‘leadership in enabling and industrial

technologies’. 

• Støtter demonstrasjon- og 

kommersialiseringsaktiviteter

• 3-5 deltakere fra minst 3 H2020 land. 

• 60% av budsjettet må gå til industripartnere i prosjektet

• Kan søke om inntil €3 millioner

• Finansieringsrate:

• 70% for industripartnere

• 100% for akademiske partnere

• Produktlansering er forventet innen 3 år fra prosjektets 

start. 

• TRL 7-8 (TRL 6 er minimum)

• Neste søknadsfrist: 7 juni, 2020 og 27 oktober, 2020
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PES2020 – Økonomisk støtte til å skrive

søknader rettet mot Horisont 2020

Søknaden må sendes 1 

mnd før søknadsfristen
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Stay in touch!

Mette Aastad
EU Program Coordinator
mette.aastad@norwayhealthtech.com
 +47 404 76 495

www.norwayhealthtech.com

mailto:mette.aastad@norwayhealthtech.com
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