
En videnkupon giver små og mellem-
store virksomheder mulighed for at købe 
viden eller etablere et samarbejde med 
en videninstitution. Der skal være tale om 
et konkret udviklingsprojekt, der styrker 
virksomhedens produktivitet, innovation 
og vækst. Der er to modeller:
Basis videnkupon: Ved mindre innova-
tionsprojekter dækkes køb af viden eller 
samarbejde om innovation med op til 40 
procent af projektets samlede omkost-
ninger, dog max. 100.000 kr. 
Udvidet videnkupon: Ved større forsk-
nings- og udviklingsprojekter dækkes op 
til 25 procent af projektets samlede om-
kostninger, dog max. 500.000 kr.
Virksomhedens medfinansiering er typisk 
den tid egne medarbejdere bruger på 
opgaven.

Sådan gør du: 
Find ud af, hvor du vil købe din nye viden. 
Brug evt. en innovationsagent fra et GTS-
institut, et innovationsnetværk eller en 
virksomhedsrådgiver til at finde vej og til 
at udfylde ansøgningsskemaet. 
 

For at modtage en videnkupon 
skal din virksomhed...
• være en privat virksomhed
• have eksisteret i mindst ét år på ansøgnings-
tidspunktet
• ikke modtage andet offentligt tilskud til projektet
• ikke være i konkurs eller betalingsstandsning
• have højst 250 ansatte 
• have en årlig omsætning på maksimalt 50 mio. 
euro eller en årlig balance på max. 42 mio. euro
• ikke have fået offentlig støtte i de sidste tre år 
på over 1.500.000 kr. fra en såkaldt »de minimis-
ordning« (du kan læse mere om dette på 
videnkupon.dk)
• ikke have købt ydelser hos en videninstitution 
for mere end 50.000 kr. gennem de seneste tre 
år (gælder kun ved basis videnkupon)

Desuden gælder det, at: 
• en virksomhed kun kan få en basis videnkupon 
én gang
• en virksomhed kun kan få en udvidet viden-
kupon én gang

Læs mere her: www.videnkupon.dk 
Du kan stille spørgsmål om videnkupon i Forsknings-
og Innovationsstyrelsen på tlf. 3544 6372 alle hverdage 
mellem kl. 8.30 og 11.30.

Videnkupon
- en hurtig vej til til viden og innovation

INNOVATIONDANMARK 



Hemmeligheden bag Vadehavets dram

INNOVATIONDANMARK 

Ved hjælp af frysetørring er det blevet muligt 
at komme strandplanten kveller på flaske, så 
den nye nationalpark i Vadehavet kan indvies 
med smag af hav og vind.

»Øget omsætning og styr på fagligheden.«
Sådan lyder Merete Ridleys begrundelse for 

at benytte sig af en videnkupon. Hun er stifter og 
foreløbigt eneste medarbejder i Koldingvirksomheden 
Ridleys Krydderdram, der producerer dram i en række 
varianter, krydret med årstidens urter, rødder og 
blomsterdele fra den danske natur. 

Efter nogle år, hvor hun havde fremstillet dram på 
hobbybasis, tog hun springet og stiftede virksomheden 
i 2008. Siden søgte hun sammen med Teknologisk 
Institut en videnkupon, som dækker en del af udgifterne 
til et projekt, der skal udvikle et nyt produkt.

Projektet begyndte med, at Merete Ridley blev 
opfordret til at fremstille en særlig dram i forbindelse 
med, at Vadehavet i 2010 blev udråbt til nationalpark.

»Det var en spændende udfordring. Jeg vidste 
fra starten, at jeg gerne ville udnytte kveller, som er 
en plante, der er helt karakteristisk for Vadehavet,« 
fortæller hun.

For meget salt
Det var imidlertid ikke lige til. Kveller kaldes også 
salt-urt – og en meget salt smag er ikke sagen i en snaps.

»Jeg kender visse steder, hvor der vokser kveller, som 
er mindre salt, fordi havet ikke når helt op til den, og 
man kan også gøre noget ved at plukke planten allerede 
i foråret. Men stadig var smagen lovlig salt, og derfor 
var det oplagt at tale med Teknologisk Institut,« siger 
Merete Ridley.

Instituttet har i samarbejde med hende udviklet 
en frysetørret udgave af kveller, som er mindre salt og 
velegnet til formålet. Desuden er der udført en række 
spiritusanalyser i projektet.

Resultatet er blevet drammen »Vestenvind« baseret 
på lyng, porse samt malurt – og med den ekstra effekt, 
at der svømmer et stykke frysetørret kveller i flasken.

Et stykke natur med hjem
»Det giver jo en fornemmelse af, at man får et stykke 
af Vadehavets natur med sig hjem – men det giver 
også smag. Drammen smager af hav og af vind,« siger 
Merete Ridley, som uden tøven anbefaler andre små 
virksomheder at benytte puljen:

»Teknologisk Institut er en god sparringspartner. De 
har været med til at udvikle min faglighed. I det hele taget 
er jeg glad for, at der findes en ordning, som tilgodeser 
små virksomheder. Alene det, at jeg fik støtten, føltes 
som et stort skulderklap.«

EN VIRKSOMHED FORTÆLLER:


