GREATER COPENHAGEN
FOOD INNOVATION (CPH-Food)
– til udvikling af din fødevarevirksomhed
Beskæftiger din virksomhed sig med fødevarer?
CPH-Food er et tilbud til SMV´er, der beskæftiger sig med fødevarer og
-teknologi, overvejende bosat i Region Sjælland. Du kan indgå i produktudviklings samarbejder med Københavns Universitet og Danmarks
Tekniske Universitet og få kommerciel sparring og markedsmodning fra
de øvrige partnere.

Hvilken eksperthjælp er relevant for dig og din virksomhed?
CPH-Food råder over flere løsningsmodeller og dit produktudviklings projekt vil blive vurderet og skræddersyet i hvert enkelt tilfælde.
Nogle opgaver løses bedst af studerende, og universiteterne råder over
studerende på flere uddannelsesgrene og –niveauer. Bag de studerende
står en vejleder, som sikrer kvaliteten.
Andre opgaver har mere kompleks karakter og løses bedst af forskere.
Hvert udviklingsprojekt kan frit benytte op til 450 forskertimer til deres
specielle opgave. Det er også muligt at lave et mini-konsortium hvor flere
SMV´er går sammen om et større projekt. Her kan hver virksomhed få op
til 330 forskertimer betalt. Virksomhed og forsker skal lægge lige mange
timer i projektet, og SMV´en får 50% af egne lønudgifter refunderet.
Endelig får alle deltagere tilbudt kommerciel sparring og markedsmodning
af det nye produkt.

Vil du vide mere så se www.cph-food.dk, hvor også
kontaktoplysninger findes.

Krav til virksomheden
• Fødevarerelateret SMV
• Bosiddende i Region Sjælland (80%) eller
Region Hovedstaden (20%)
• Ikke primærproduktion
• Have en idé til et innovativt produkt eller koncept
• Projektet skal være ambitiøst

SKRÆDDERSYET
EKSPERTHJÆLP

Produktudvikling med forsker
Projektdeltagere: En SMV repræsenteret af en produktudvikler
og en eller flere forskere

Produktudvikling i minikonsortium (max. 750.000kr.)
Projektdeltagere: To eller flere SMV´er
repræsenteret af produktudviklere og en eller flere forskere

Kommerciel sparring og markedsmodning
Projektdeltagere: En SMV og Agro Business Park eller CAPNOVA

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Max. antal støttede timer til vidensperson pr. SMV

Projektdeltagere: En SMV repræsenteret af en kontaktperson
og en studerende med vejleder

SMV leverer samme antal timer i projektet som vidensperson

Produktudvikling med studerende
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Vidensperson stilles gratis til rådighed*
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*Der ydes udelukkende støtte til løn. Materialer og drift dækkes af virksomheden

– dine muligheder for hjælp

