Et tilbud til virksomheder, hvor det
afklares,
om der kan søges EU-støtte
til deres udviklingsprojekter.

Overvejer din virksomhed
at søge EU-støtte til
udviklingsprojekter?
iFacilitator Central Denmark er et gratis tilbud til dig, der ønsker at
få klarlagt din virksomheds muligheder for at modtage støtte til et
udviklingsprojekt.

Har din virksomhed:
› en innovativ og unik ide?
› et stort, internationalt markedspotentiale?
Men mangler du det sidste skub?
Så kontakt Central Denmark EU Office for
en snak om dine muligheder.

Kort og godt
iFacilitator Central Denmark har siden
sin start i 2009 haft stor succes med at
hjælpe virksomheder i Midtjylland. Et råd
givningsforløb er målrettet din virksomheds
behov, kapacitet og ambitionsniveau og
varer ca. 3 måneder.

Det typiske forløb starter med en indle
dende dialog med Central Denmark EU
Office omkring din virksomheds projekt.
Herefter vil du få tilbudt gratis ekspert
rådgivning af eksterne konsulenter med
mange års erfaring med at søge støtte fra
danske og internationale støtteprogram
mer for virksomheder. Her vil det blive
afklaret, hvilket EU-program du kan søge
midler fra, hvordan processen vil forløbe
frem mod ansøgningen, og hvilke partnere i
ind-og udland, du kan inddrage i dit projekt
hvis nødvendigt. Desuden tilbydes hjælp
til at søge finansiel støtte til at skrive en
EU-ansøgning.

Et tilbud til virksomheder, hvor det
afklares,
om der kan søges EU-støtte
til deres udviklingsprojekter.

Hvad får
din virksomhed?
• Projektrådgivning
• Et overblik over EU’s programmer og hjælp til at søge støtte
fra det rigtige EU-program
• Hjælp til at finde eventuelle
samarbejdspartnere i ind- og
udland
• Hjælp til at søge EUopSTART
eller regionale midler til ansøgningsprocessen

Forløbet er gratis og kører frem til, at den
egentlige ansøgning skrives.

iFacilitator resultater

- Kontakt til flere end 500 virksomheder
- Møde med over 350 virksomheder
- Flere end 45 støttede EU-projekter
- Mere end 200 mio. kroner i EU-støtte til midtjyske virksomheder

For yderligere information
om iFacilitator kontakt:
Central Denmark EU Office
www.centraldenmark.eu
Telefon: +32 2 230 87 32
info@centraldenmark.eu
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Kontoret er Midtjyllands indgang i Bruxelles. Bag CDEU står de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.
CDEU’s vision er at skabe vækst og velfærd i Midtjylland gennem EU-samarbejdet og bidrage til, at Midtjyl
land står stærkt i den internationale konkurrence og er blandt de førende innovative regioner i Europa.
CDEU hjælper gerne med relevant information og sparring i forbindelse med EU-midler.

