Skaber vækst hos
fødevarevirksomheder
Future Food Innovation hjælper dig, der driver en
mindre fødevarevirksomhed, med at få kapital,
viden, netværk og kompetencer. Kort sagt alt hvad
du behøver for at skabe vækst.
Bag Future Food Innovation står et konsortium med
Agro Business Park, Institut for Fødevarer og MAPP
Centret ved Aarhus Universitet, VIFU, AgroTech,
Teknologisk Institut og Danish Food Cluster og
Væksthus Midtjylland.
Future Food Innovation tilbyder en række
forskellige services, du kan læse mere om her.
Vores nyeste tilbud, tre finansieringspuljer, er
beskrevet på bagsiden. Du kan også finde mere info
på www.futurefoodinnovation.dk

Tilbud i Future Food Innovation
Innovation
Udvikling af nye innovative og sundhedsfremmende fødevarer
Gennem sundhedsvisionen fører Future Food Innovation din virksomhed, hospitals- og universitetsforskere
sammen i udviklingen af nye innovative of sundhedsfremmende produkter.

Puljer til vækst
FFI POP, FFI Differentieringspuljen og FFI Growth er tre forskellige puljer til vækst, hvor du kan søge om
midler til udvikling, modning og vækst. Se bagsiden for flere informationer om de tre vækst puljer.

Internationalt mødested for fødevareinnovation, kapital og investorer
European Food Venture Forum er stedet, hvor du som iværksætter kan blive udvalgt til at præsentere din
forretningsidé for et panel af internationale førende investorer og store fødevarevirksomheder.

Hjælp til innovationssamarbejde med uddannelsesinstitutioner
Future Food Innovation hjælper dig med at finde uddannelsesinstitutioner, studerende og undervisere med
de specifikke kompetencer, der passer bedst til din virksomhed og din ide.

KONTAKT: Bjarne Langdahl Riis,
blr@agropark.dk, tlf. 3092 1717

Vejen til vækst
FFI POP
Proof of Principle
POP er for dig der er ved at udvikle en innovativ
forretningsidé og har brug for at få ideen afprøvet.
Din idé udvikles gennem undersøgelser, test og
matchmaking.
Du får:
 Afdækket en kritisk faktor
 Guide til den videre udvikling
 Matchmaking med viden og SMVer
Rammer:
 Projekt max. 1.000.000 kr.
 50% medfinansiering via timer
 Samarbejde med 2 andre SMVer
og en videninstitution

FFI Differentieringspuljen
Proof of Concept
POC er for dig, der vil have din idé udviklet frem til
prototype-stadiet. Innovative forretningsidéer får
udviklet deres potentiale gennem en faciliteret
proces.
Du får:
 Modnet forretningsideer til marked
 Styrket konkurrenceevne
 Højere innovationsaktivitet- og kapacitet

FFI Growth

Rammer:
 Projekt max. 1,5 mio. kr.
 50% medfinansiering via timer
 Samarbejde med 2 andre SMVer og en
videninstitution

Proof of Business
POB er for dig, der vil realisere allerede udviklede
forretningsidéer og koncepter og forbedre
vækstpotentiale internationalt.
Du får:
 Realiseret kommercielle potentialer
 Vækstplanlægning og sparring
 Modning af international forretningsmodel

VÆKST

Rammer:
 Projekt max. 2 mio. kr.
 50% medfinansiering via timer
 Krav: Mindst 10 ansatte og 20% vækst
efterfølgende i omsætning og medarbejdere

KONTAKT: Bjarne Langdahl Riis,
blr@agropark.dk, tlf. 3092 1717

