Banebrydende teknologier til fødevare
– og agroindustrien søges
Har du en revolutionerende idé, der involverer jord til bord–
værdikæden og IT?
KATANA er den perfekte mulighed for iværksættere og SMV’er
inden for jord til bord værdikæden og IT-sektoren. Team op
med partnere fra andre sektorer/ lande og få del i den omfattende række af services og funding, som KATANA kan tilbyde.

Om projektet

KATANA vil i alt fordele €1,2 mio. til europæiske
iværksættere og SMV’er for at styrke teknologi –
udvikling og data – udnyttelse i jord til bord værdikæden.
Projektet har to ansøgningsrunder, hvor du i den
første runde kan få €2.000, som dækker rejseomkostninger til deltagelse i en bootcamp, hvor du
forbereder dig på ansøgningsrunde 2.
I 2. ansøgningsrunde er du med i kapløbet om
€100.000, og her vurderes du bl.a. på hvor meget
kapital, du kan rejse via crowdfunding. Derudover
får du support i form af et ’investment readiness
program’, så du bliver klar til at gå ud og søge yderligere kapital til dit produkt.

Hvem kan ansøge?

Målgruppen er iværksættere og SMV’er, som arbejder med nye idéer til produkter inden for præcisionslandbrug, funktionelle fødevarer, samt brug af
mobile platforme til salg af fødevarer.

Brug 2 minutt
er på
at pitche din id
é og
deltag i kapløb
et om
100.000 euro ti
l udvikling af din idé!

Hvordan ansøger man?

Du ansøger ved at optage en 2 minutters video, hvor
du fortæller lidt om hvem du er og om din idé med
udgangspunkt i tre hovedevaluerings – kriterier. Så
uploader du din video på www.katanaproject.eu/
apply-now, og herefter skal ansøgerne evaluere hinanden baseret på et Peer 2 Peer evalueringssystem.

Deadlines

• Første ansøgningsrunde: Åbner 1. december
2016. Ansøgningsfrist: 28. februar 2017.
• 2. ansøgningsrunde (Ved godkendt ansøgning i
1. runde): Åbner 1. april 2017.
Ansøgningsfrist: 31. august 2017.

Yderligere information:

Anne-Luise Skov Jensen, Projektleder
Agro Business Park
Email: alsj@agropark.dk
Tlf.: 2154 6848

Læs mere på www.katanaproject.eu
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Overblik over KATANA tidslinjen og fokusområder
Video pitch
din idé

1-12-2016

Peer 2 Peer
evaluering

28-02-2017

Forberedelse af
Crowdfunding Markedsintroduktion
ansøgningsrunde 2

01-04-2017

100 x €2000:

Tilskud til rejse til bootcamp
Sparring og business modelling træning
10 online webinarer
Matchmaking
Crowdfunding kampagne

•
•
•
•
•

Fødevareproducenter
Fødevareudviklere
Leverandører af kosttilskud
Ernæringseksperter
Leverandører af sundhedsydelser

01-12-2017

01-12-2018

10 x €100.000:

Investment readiness program
5 webinarer
Eksport e-læringskurser
Equity crowdfunding

EcoIndustries

Mobile
Services

Præcisionslandbrug

Mobile platforme til landbrugs
og fødevarevirksomheder

Personalized
Health

Funktionelle fødevarer

31-08-2017

•
•
•
•
•

Sensordesignere
Softwareudviklere
Agronomer
Miljøkonsulenter
Landmænd

•
•
•
•
•
•

App-udviklere
Fødevaredistributører
Fødevare detailhandel
Andelsselskaber
Restauranter
Marketing bureauer
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