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Kære EIC ERFA-gruppe
Vi venter alle i spænding på publiceringen af arbejdsprogrammet for EIC – og ikke mindst på, at det bliver muligt at indsende ansøgninger til EIC
Accelerator. De seneste meldinger fra Bruxelles går på, at man forventer en publicering af arbejdsprogrammet i slutningen af marts, og at der
samtidig hermed åbnes for ansøgninger til EIC Accelerator Stage 1.
Jeg har forsøgt at holde jer informeret om slagets gang, men for de af jer, som ikke har haft båndbredde til at læse den stadige strøm af udkast til
arbejdsprogrammet, så har jeg her begået et overblik i pixibogsformat.
Hvad kan der søges midler til?
Som udgangspunkt gives der støtte til SMV’er og start-ups til udvikling af innovative produkter/services med stort markedspotentiale. Det er det,
der er EU-jargon omtales som high impact, market creating innovations, hvor udviklingen er risikofyldt (set fra et teknologisk/forretningsmæssigt
perspektiv) men hvor innovationen har stort markedsmæssigt potentiale – den såkaldte high risk/high gain. Hos EIC vil man gerne understøtte
skabelsen af flere europæiske unicorns, og derfor er der her større fokus på investeringskomponenten sammenlignet med tilstanden under pilotversionen af EIC Accelerator.
EIC Accelerator falder i to versioner;
1) En åben del, hvor man kan søge og få støtte uafhængigt af, hvilken teknologi/innovation, man udvikler, og
2) En challenge-del, hvor der udelukkende gives støtte til udvikling af innovationer, der falder inden for præ-definerede emneområder. I 2021 vil de
to challenge-områder være Strategic Health and Digital Technologies samt Green Deal innovations for the economic recovery.
Der vil være to opslag i 2021, hhv. d. 9. juni og 6. oktober, og det første vil sandsynligvis være et challenge-opslag. Dette ligger dog ikke endeligt fast
på nuværende tidspunkt, så ændringer kan forekomme.
Hvilken form for støtte?
Med EIC Accelerator kommer der som nævnt større fokus på investeringskomponenten, og dette afspejles i den type finansiering, der kan søges i
dette program. En ansøger kan vælge Grant only, Grant first, Grant + investment eller investment only. Med investment vil der her være tale om
enten equity eller quasi-equity i form af en lånegaranti.
1. Grant only
Søges der om grant only, skal ansøger i sin ansøgning vise, at man har de finansielle midler til at få sin innovation sikkert på markedet. Det
betyder, at der på ansøgningstidspunktet skal ligge en økonomisk plan for den del af udviklingsrejsen, som investeringskomponenten ellers
ville dække (TRL 9-aktiviteter).
2. Grant first
Søges der om grant first, skal ansøger i sin ansøgning redegøre for, at udviklingsprojektet er behæftet med så store usikkerheder, at man
ikke på ansøgningstidspunktet kan tage stilling til, om der skal søges om investering, eller om man selv vil have midlerne til at få
innovationen på markedet efter endt udviklingsprojekt. Ansøgningen skal her indeholde de usikkerhedsmomenter, der skal afklares i løbet
af projektperioden, så en sikker vej mod markedet kan etableres. Projektet skal indeholde en milepæl ca. 2/3 inde i projektperioden, hvor
det skal afgøres, om innovationen vil nå markedet. Hvis nej vil projektet blive stoppet – hvis ja vil ansøger og EIC diskutere, om ansøger har
de økonomiske muskler til at nå markedet på egen hånd, eller om muligheden for en investering på toppen af grant-komponenten skal
afsøges.
Grant only eller grant first kan man kun ansøge om, hvis man ikke tidligere har modtaget grant only-støtte fra EIC Accelerator (Pilot).
3. Grant + investment
Den klassiske kombination kendt fra EIC Accelerator Pilot, hvor der gives et grant til at dække udviklingsaktiviteter, der skal bringe
innovationen fra TRL 5/6 til TRL 8, og så en investeringskomponent, der skal finansiere innovationens videre rejse mod markedet (TRL 9).
Grant-komponenten vil blive administreret af EIC imens investeringskomponenten vil blive administreret af EIC Fund under European
Investment Fund (EIF). Det vil således være EIC Fund, som skal gennemføre due diligence og forhandle kontrakten om
investeringskomponenten på plads med ansøger.
4. Investment only
Ansøgere kan ansøge om investment only, og der er således ikke krav om, at man samtidig søger et grant. Igangværende grant only projekter
finansieret under EIC Accelerator Pilot kan søge om denne investment only-mulighed, og det samme vil små midcaps helt ekstraordinært
kunne – dvs. virksomheder, der er større end en SMV, men har færre end 500 ansatte.
Grant-komponenten vil kunne udgøre € 0,5-2,5 mio., imens investeringskomponenten vil kunne udgøre € 0,5-15 mio.
Ansøgningsprocessen
Ansøgningsprocessen ændres betragteligt sammenlignet med SME Instrument og EIC Accelerator Pilot under Horizon 2020. I et lille grafisk tilsnit
bliver det således:

Når man skal søge midler hos EIC Accelerator, skal man til at gøre sig gode venner med et nyt ansøgningssystem, som kommer til at eksistere side om
side med Funding & Tenders Portal. Det nye system har endnu ikke et navn, men går blot under betegnelsen ”AI Tool” udviklet af InnoLoop. Ansøger
skal først besøge Funding & Tenders Portal og have et PIC-nummer, og med dette i hånden skifter man platform, og hopper over på AI Tool’et, hvor
den videre ansøgningsproces kommer til at foregå. I både Stage 1 og Stage 2 skal der fyldes tekst direkte ind i AI Tool’et som kommer til at minde om

udfyldelse af et spørgeskema, og man bevæger sig således væk fra, at ansøger skal udarbejde en 10- eller 30-siders ansøgningstekst, som pdf’es og
uploades.
For at begynde rejsen mod midler fra EIC Accelerator opretter ansøger sig i ”AI Tool”, og dette giver adgang til at udarbejde Stage 1-ansøgningen.
Ansøger vil blive guidet igennem en række rubrikker, der skal udfyldes, så EIC’s evaluatorer kan få et indtryk af innovationen, dens potentiale og
ambitionerne bag. Der vil være et begrænset antal tegn til rådighed pr. rubrik, og en fuld stage 1-ansøgning vil komme til at svare til maksimalt fem
siders normaltekst. Ud over indtastningerne i AI Tool’ets rubrikker, skal ansøger uploade et slidedeck på 10 sider (skabelon vil være tilgængelig),
samt et videoklip af maksimalt tre minutters varighed. Videoen vil ikke indgå i evalueringen af ansøgningen, men vil udelukkende tjene til at give et
indtryk af folkene bag ansøgningen. Denne video må ikke være en professionel produktion.
Ansøgningsindtag til stage 1 vil være åbent permanent, og man vil således kunne indsende en ansøgning på ethvert givet tidspunkt. Fire evaluatorer
vurderer stage 1-ansøgningen, og i løbet af fire uger vil man få svar. Bliver ansøgningen afvist, har man et forsøg mere til at lave en ny stage 1ansøgning. Denne kan ligeledes indsendes når som helst. Får man også her en afvisning, får man karantæne i 12 måneder – en såkaldt cool down
period – og der skal således gå 12 måneder fra resultatet af denne anden stage 1-ansøgning, før man nulstilles, og man får to nye forsøg. Får man
derimod en positiv evaluering efter enten første eller anden stage 1-ansøgning, bliver man inviteret til at indsende en stage 2-ansøgning. Det er
EIC’s ambition, at ca. 30% af stage 1-ansøgerne skal videre til stage 2.
En stage 2-ansøgning kan indsendes til et hvilket som helst cut-off i løbet af de følgende 12 måneder fra modtagelsen af svar på den positivt
evaluerede stage 1-ansøgning. Stage 2-ansøgningen skal ligeledes laves i AI Tool’et efter samme model som stage 1-ansøgningen (udfyldelse af
rubrikker med fast øvre grænse for antal tegn). Jeg har forsøgt at få et overblik over de bestanddele, som ansøgningen vil udgøres af, men dette har
ikke været muligt. Indtil videre har jeg blot fået at vide, at ansøgningerne vil følge The Heilmeier Catechism tilsat en forretningsplan. Omfanget af
denne stage 2-ansøgning kan jeg desværre ikke fortælle om endnu, men jeg vil naturligvis videreformidle viden herom, så snart der lander mere
info hos mig.
En færdig og uploadet stage 2-ansøgning vil blive evalueret af tre evaluatorer, og hver af disse evaluatorer vil tildele ansøgningen et GO hhv. NO GO
afhængigt af, om evaluatoren mener, at ansøger skal videre til interview. Resultatet vil foreligge i løbet af seks uger, og modtager ansøgningen tre
GO-vurderinger, vil ansøger blive inviteret til interview i Bruxelles. Får man et eller flere NO GO’s, får man én mulighed for at indsende en ny og
forbedret stage 2-ansøgning. Resulterer denne også i en afvisning, vil ansøger få karantæne i 12 måneder, før en ny stage 1-ansøgning kan
indsendes.
Til interviewet vil den ansøgende virksomhed blive mødt af et panel på seks deltagere, som man skal pitche sit projekt for. Siger panelet GO, vil
projektet have sikret finansiering, og ansøger vil gå videre til Grant Agreement Preparation (GAP) med EIC. Giver panelet derimod en afvisning, vil
dette medføre et af følgende tre scenarier:
A) Projektforslaget behøver kun mindre justeringer, før det vil være støtteværdigt. I dette tilfælde vil ansøger blive instrueret i,
hvilke justeringer der behøves, og ansøger kan herefter indsende sine ændringer til én af de følgende to interviewrunder. Der skal
ikke laves en ny ansøgning, så her vil man altså springe stage 1 og stage 2 over. Processen vil fremgå af svarbrevet, som ansøger
modtager i forlængelse af sin interviewdeltagelse.
B) Projektforslaget scorer tilstrækkeligt højt på impact og excellence, men har ikke fuldt demonstreret behovet for EU-støtte. I dette
tilfælde vil ansøgningen få et Seal of Excellence, som (i nogle dele af Europa) kan være en adgang til at sikre midler fra andre
eksterne finansieringskilder.
C) Projektforslaget afvises på baggrund af mangler, som ikke blev identificeret ved tidligere evalueringer. I dette tilfælde vil ansøger
få lov til at indsende en forbedret stage 2- ansøgning til et af de følgende to cut-offs. Dermed må man springe stage 1 over.
Jeg håber, at ovenstående kaster lidt fornyet lys over EIC Accelerator. Jeg ved, at det er frustrerende, at der på nuværende tidspunkt stadig er så
mange løse ender i dette program, og jeg jagter informationer fra EIC på intens vis, og vil naturligvis holde jer opdateret med nyt fra denne del af
Horizon Europe. Har I spørgsmål til EIC Accelerator, som ikke er adresseret ovenfor, er I naturligvis velkomne til at gribe fat i mig.
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