
       

Det nye InnoBooster
- Kapital til innovation i vækstvirksomheder 

Workshop - 7. december 2015

13.00 - 16.00

Aalborg Kongres- og 
Kulturcenter
Europaplads 4
9000 Aalborg

PROGRAM

13.00 - Velkomst

13.10 - Det nye InnoBooster 
 v/ InnovationsFonden

14.00 - Erfaringer med InnoBooster,    
 v/ LT Automation

14.45 - Pause

15.00 - Workshop, ansøgningsprocedure 
 v/ Væksthus Nordjylland

16.00 - Slut

Kom til eftermiddagsmøde om det nye InnoBooster og hør, hvordan din virksomhed kan 
opnå kapital fra InnovationsFonden til en stærk forretningside.

Er du en mindre virksomhed eller iværksætter med en stærk idé, og er du villig til selv at investere og 
komme godt i gang? Så har du nu alle tiders chance for at få indsigt i, hvordan du opbygger en god forret-
ningsplan for din kommercielle ide og opnår medfinansiering til at få ideen realiseret.

6 nordjyske klynger og netværk er gået sammen om denne workshop, som vil blive holdt i Aalborg den 7. 
december klokken 13.00-16.00. Workshoppen indledes med oplæg fra InnovationsFonden, som fortæller 
om mulighederne med InnoBooster. Dernæst vil LT Automation fortælle om deres erfaring med at lave og 
få godkendt en InnoBoosteransøgning, og til sidst vil Væksthus Nordjylland tage dig gennem ansøgnings-
proceduren, hands-on, og give råd og vejledning til ansøgningen.

Om InnoBooster
InnoBooster har fokus på innovative virksomheder med potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i 
Danmark, og som noget helt nyt er programmet også målrettet start-up virksomheder med spændende 
udviklingsidéer. Den nyskabende idé er i centrum. Det kan være et nyt produkt, en ny service, der ikke er 
på markedet i dag, eller forbedring af en proces, som skaber bedre konkurrenceevne. Innovationsfonden 
kan med InnoBooster-programmet investere mindre beløb og helt op til 5 mio. kr., og pengene kan søges 
365 dage om året.
Læs mere på www.innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/innobooster

Udbytte
Du bliver klædt på til at søge finansiering fra InnoBooster-programmet samtidig med, at du bliver præ-
senteret for en virksomhed, som allerede har opnået finansiering af sin forretningsidé.

TILMELDING

Tilmelding senest 1. december klokken 12.00 

Tilmeld dig her:
businessaalborg.nemtilmeld.dk/31/ 

Pris:
Gratis deltagelse, 200 kr. no-show gebyr.

Spørgsmål:
Kontakt os på jsa@aalborg.dk 
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