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› en innovativ og unik ide?
› et stort, internationalt markeds-
 potentiale? 
 
Men mangler du det sidste skub?
Så kontakt Central Denmark EU Office for en snak 
om dine muligheder for EU-finansiering til din 
projektidé .

Kort og godt 
iFacilitator Central Denmark har siden sin start i 
2009 haft stor succes med at hjælpe virksomheder 
i Midtjylland. Et råd givningsforløb er målrettet din 
virksomheds behov, kapacitet og ambitions niveau 
og varer ca. 3 måneder. 

Første kontakt etableres typisk pr. telefon, 
hvor virksomheden forklarer kort om projektet til 

en CDEU-rådgiver. Muligheder og perspektiver 
diskuteres. Sammen skabes en fælles forståelse af 
din virksomheds muligheder samt en afklaring af, om 
det er relevant med et fysisk møde. 

Ved det fysiske møde kommer CDEU til dig på 
din virksomheds adresse. Vi har desuden en ekspert 
med, som har mangeårig erfaring med at søge EU-
støtte. På mødet får du et overblik over relevante 
EU-støttemuligheder, en grunding vali dering af pro-
jektideen samt en vurdering af, om det er sandsyn-
ligt, at projektet kan opnå støtte fra EU.

I den sidste og afklarende fase får du hjælp til 
at udarbejde en kort projektbeskrivelse, hjælp til at 
finde samarbejdspartnere i udlandet, hvis nødven-
digt, samt hjælp til at opnå national finansiering til din 
ansøgningsskrivning.

Forløbet er gratis og kører frem til den egentlige 
ansøgning skrives. 

Overvejer din virksomhed 
at søge EU-støtte til 
udviklingsprojekter?

For yderligere 
information om 
iFacilitator kontakt:

Kontoret er Midtjyllands indgang i Bruxelles. Bag CDEU står de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og 
Aarhus Universitet. CDEU’s vision er at skabe vækst og velfærd i Midtjylland gennem EU-samarbejdet og 
bidrage til, at Midtjylland står stærkt i den internationale konkurrence og er blandt de førende innovative re-
gioner i Europa. CDEU hjælper gerne med relevant information og sparring i forbindelse med EU-midler. 

Et tilbud til virksomheder, hvor det afklares, om der kan søges EU-støtte 
til deres udviklingsprojekter. 

Et tilbud til virksomheder, hvor det afklares, om der kan søges EU-støtte 
til deres udviklingsprojekter. 

iFacilitator Central Denmark er et gratis tilbud til dig, der ønsker at få klarlagt 
din virksomheds muligheder for at modtage støtte til dit næste projekt.  

› Typisk per telefon

› Virksomheden forklarer 
 kort om projektet til   
 CDEU-rådgiver

› Muligheder diskuteres

› Afklaring af, om det er rele-  
 vant at gå videre til næste trin

Har din virksomhed:

› Et overblik over   
 EU-støttemuligheder

› En grundig vurdering 
 og validering af projektidé

› Vurdering af, om det er  
 sandsynligt at projektet  
 kan opnå EU-støtte

› Hjælp til kort projekt- 
 beskrivelse

› Hjælp til at finde partnere  
 i ind-og udland

› Hjælp til at søge nationale  
 midler til at finansiere  
 ansøgningsskrivningen

Første 
kontakt

Møde med 
ekspert

Afklaring 
og ansøgning

Tarik Kehli, 
EU-konsulent 

 tk@centraldenmark.eu
 +32 (0) 493 12 41 18

Thomas Steen Hansen, 
EU-konsulent 

 tsh@centraldenmark.eu
 +45 22 83 66 43

Se også
centraldenmark.dk


