KET4

Clean Production

Opnå tilskud på

kr. 375.000,Skal I til at arbejde med nye produkter eller processer, så kan I få kr. 375.000 kr. i EUstøtte til køb af viden, udvikling og afprøvning hos nogle af Europas førende universiteter og institutter indenfor en række nøgleteknologier. Jeres projekt kan f.eks. omhandle nye eller forbedrede produkter/materialer, mindre materiale/energiforbrug
eller nye processer. For at få støtte, skal projektet have en positiv indvirkning på miljøet.

Key enabling technologies for clean production (ket4cp)
Har I en forretningsudfordring, som kan gøre enten
jeres produkter eller produktion mere grøn, så stiller
eksperter på 13 Teknologicentre rundt omkring i
Europa deres ekspertise, måleudstyr og produktionsapparater til rådighed og hjælper jer med at finde
præcis den løsning, som matcher jeres virksomhed
og udfordring.
Det er nemt at ansøge og arbejde med projektet
Skim som det første ansøgningsguiden igennem, så
I er sikkert klædt på inden I går igang. Gå ind på
www.ket4sme.eu og log på for at læse ansøgningsguiden.

Processen er opdelt i 4 faser:
1: En meget kort »Teknologisk forespørgsel«, som
Erhvervshuset gerne hjælper med, hvis der er behov.
2: F
 år I positiv respons inden for 2-3 uger fra et/flere
af de 13 teknologicentre i Europa, så udarbejder I
sammen med det centrale teknologicenter, en
egentlig ansøgning til puljen. På den måde har I
support under hele ansøgningsprocessen.
3: J
 eres ansøgning evalueres: Kan jeres projekt
opnå tilskud? Evt. tilskud anvendes hos de valgte
teknologicentre.
4: I mplementering af løsning samt dokumentation
af hvordan tilskud er anvendt.

Proces
Trin 1
Udfyld forespørgslen
– dette kan I få hjælp
til af Erhvershuset

Trin 2
Efter feedback på
forespørgsel, laver I den
egentlige ansøgning

Trin 3
Evaluering og
feedback på
ansøgning og tilskud

Trin 4
Implementering og
opfølgning på hvordan
tilskuddet er blevet brugt

Kontakt
Opfylder I basiskravene?
Inden I går i gang med at ansøge skal I sikre jer, at
I bl.a. opfylder kravene om at have SMV-størrelse
(0-250 ansatte) og ikke er ejet eller kontrolleret af
en større virksomhed (>250 ansatte).
Forretningsudvikler
Kaare Trudsø
Tlf. 30 10 81 10
ktr@ehhs.dk

Forretningsudvikler
Steen Lohse
Tlf. 30 10 81 16
slo@ehhs.dk
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