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EUopSTART Template 
 

Introduktion 
Velkommen til EUopSTART - ansøgning om tilskud til forberedelse af en ansøgning 
                                  

Du kan søge tilskud til at udarbejde ansøgninger til Horizon 2020 m.v. – se opslagets afsnit 1.4. Herudover 
er følgende ordninger omfattet af EUopSTART: 

• Europe-Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) 

• Eurostars2 

• BONUS 

• The European Metrology Programme for Research and Innovation (EMPIR) 

• Active and Assisted Living Research and Development Programme 

• Innovative Medicines 2 (IMI2) 

• Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2) 

• Clean Sky 2 (CS2) 

• Bio-based Industries (BBI) 

• Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) 

• Shift2Rail 

• Forskningsinfrastruktur 

• JPND 

• JPI FACCE 

• JPI HDHL 

• JPI Cultural Heritage 

• JPI MYBL 

• JPIAMR 

• JPI Oceans 

• JPI Climate 

• JPI Water 

• JPI Urban Europe 

•     

    
    
    
    
    
    
    
    

    

                                   

Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse opslaget til EUopSTART. 

Du bør ligeledes gennemgå følgende checkliste til ansøgning. 
                                  
                                  

Ansøgningsskemaet           

I menuen til venstre kan du se de trin, du skal igennem og udfylde. Så snart du har arbejdet på et trin og 
trykket gemt, vil der dukke et ”check”-symbol op ved trinnet (dette betyder ikke, at trinnet er afsluttet). 

Du behøver ikke at udfylde alle trin på samme tid. Du kan begynde på ansøgningen, gemme, lukke og 
genoptage dit arbejde senere, ligesom du kan redigere tidligere indtastede oplysninger og tilføje eller 
slette bilag indtil du indsender ansøgningen. 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/euopstart
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/euopstart/checkliste-ansogningsskemaer-2015-1.pdf/view


DISCLAIMER: THIS IS NOT THE OFFICIAL APPLICATION. PLEASE VISIT EUROPEAN COMMISION 
WEBSITE TO ENSURE YOU HAVE LATEST VERISON AND ADHERE TO ANY UPDATED RULES. 

 
If you have any questions please contact Grøn/Bruun Research and Innovation Bureau at www.groenbruun.eu 

 

 

Den person, der opretter ansøgningen på vegne af institutionen/virksomheden, vil være kontaktperson for 
ansøgningen. Det er også kontaktpersonen, der skal indsende ansøgningen, når den er udfyldt. Vær 
opmærksom på, at en ekstern konsulent ikke kan være kontaktperson. 
                                   
 Invitér andre til at hjælpe med udfyldelse af ansøgningen 
 
Du kan invitere samarbejdspartnere til at deltage i udfyldelse af ansøgningen.  
Du inviterer og tildeler rettigheder i ansøgermodulet. Sådan gør du: 
 

                                
 

• Klik på linket nedenfor (inviter samarbejdspartner) 

• Find ansøgningen i oversigten over dine ansøgninger 

• Klik på ansøgningens titel 

• Klik på ”Tilføj ny deltager” 

• Udfyld oplysninger om deltageren og vælg rettigheder 

•        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
                                
 Inviter samarbejdspartner (åbner i nyt vindue).               
                                

                                    

Ændring af ansøgning efter indsendelse  

Når du indsender ansøgningen, bliver den låst mod redigering. Du kan dog låse ansøgningen op igen, 
redigere og genindsende ansøgningen frem til ansøgningsfristen. Du kan låse ansøgningen op igen 
under trinnet ”Administration”, som du kan finde i menuen til venstre. 
                                  

Faglig vejledning  

Hvis du har spørgsmål af faglig karakter til udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan du kontakte Lisbet 
Elming: 

• E-mail: lel@ufm.dk 

• Telefon: 7231 8252 

•           

          
          
          
          

                                  

Teknisk support               

Hvis der er tekniske problemer med at udfylde eller indsende ansøgningen, så kontakt e-grant support: 

• E-mail: support.e-grant@ufm.dk 

• Telefon: 3392 9190 (hverdage mellem kl. 9 og 12) 

•           

          
          
          
          

                    
               

 

 

  

https://www.e-grant.dk/#/Ansoegninger/UnderUdarbejdelse
mailto:lel@ufm.dk
mailto:support.e-grant@ufm.dk
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Tema 
Ansøgningstitel  

Ordning  

Navn på opslag/topic  

Nummer op opslag/topic  

 

Ansøger 
Organisationstype  

CVR-nummer  

Virksomhedsnavn/institiutionsnavn  

Adresselinje 1  

Adresselinje 2  

Postnummer  

By   

Kontaktperson  

 

Oplysninger om virksomheden/institutionen 
Angiv virksomhedens/ 
institutionens størrelse  

 

Angiv hvilken region 
virksomheden/institutionen ligger 
i 

 

Beskriv kort, hvad jeres institution/virksomhed beskæftiger sig med af relevans for ansøgningen  

 
 

 

Erklæringer 
Det bekræftes hermed: 
 

At den ansøgende institution/virksomhed som minimum har eksisteret i ét 
år på ansøgningstidspunktet 

 

At den ansøgende institution/virksomhed ikke er under konkurs eller i 
betalingsstandsning 

 

At den ansøgende institution/virksomhed har omsat for mindst 1 mio. kr. 
eller har tiltrukket ekstern kapital på min. 500.000 kr. eller har haft mindst 
to fuldtidsansatte inden for det seneste afsluttede regnskabsår 

 

At den ansøgende institution/virksomhed ikke har forfalden gæld til det 
offentlige; det inkluderer al gæld til en offentlig myndighed, hvor 
betalingsfristen er overskredet. 

 

At virksomheden er bekendt med reglerne om de minimis og har udfyldt 
og underskrevet det separate bilag med de minimis-erklæring 
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At den ansøgende institution/virksomhed er tilskudsberettiget, jf. pkt. 1.3 
i Opslag til EUopSTART, januar 2018. 
 
Herunder er i besiddelse af tilstrækkelige økonomiske ressourcer, har den 
nødvendige forskningskapacitet og evne til at indgå i internationale 
samarbejdsrelationer om forskning på højt niveau, at projektet bidrager til 
udvikling af ny banebrydende viden og teknologi, og at der er det 
nødvendige antal partnere i projektet m.v. 

 

Vedhæft de minimis  

 

 

Varighed 
Ansøgningsfrist for det 
opslag, der skal 
forberedes ansøgning til 

Dd/mm/yyyy 
 
Der kan indsendes EUopSTART-ansøgninger til Horizon2020-opslag, 
der har ansøgningsfrist frem til og med den 31. december 2019. 

 

Projektbeskrivelse 
Beskriv kort og konkret idéen (formål og indhold) for projektet (max. 2000 anslag). Beskrivelsen 
skal være forståelig for ikke-fagpersoner. 

(max. 2000 anslag inkl. mellemrum) 
 
 
 
 
 

Beskriv sammenhængen mellem projektideen og det opslag, der søges tilskud til (max.1800 
anslag). 

(max. 1800 anslag inkl. mellemrum) 
 
 
 
 
 

Beskriv de forventede effekter af projektet sammenholdt med de effekter ("impact"), der 
efterspørges i opslagsteksten (max. 2500 anslag). 
 

(max. 2500 anslag). 
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Deltagere 
Beskriv konsortiets deltagere  

• Beskriv det samlede ønske til konsortium i lyset af projektide og forventet projekttype. 

• Angiv partnernes rolle i konsortiet (f.eks. forskning, slutbruger, andet) 

• Angiv partnere, der allerede er med i projektet (foreløbige konsortiepartnere). 

• Angiv herefter eventuelle ønsker til andre partnere, som endnu ikke er kontaktet eller 
endeligt identificeret (øvrige konsortiepartnere). 

 

Konsortiepartnere 
Partnere, der allerede er med i projektet:   

For at vælge nationalitet fra listen, indtast det første bogstav i landets navn 
 

Konsortiepartner 1 

Nationalitet  

Navn på institution og/evt. person  

Rolle i konsortiet  

Konsortiepartner 2 

Nationalitet  

Navn på institution og/evt. person  

Rolle i konsortiet  

Konsortiepartner N 

Nationalitet  

Navn på institution og/evt. person  

Rolle i konsortiet  

 

Øvrige konsortiepartnere 
Ønsker til øvrige konsortiepartnere: 

Konsortiepartner 1 

Nationalitet  

Navn på institution og/evt. 
person 

 

Rolle i konsortiet  

Konsortiepartner 2 

Nationalitet  

Navn på institution og/evt. 
person 

 

Rolle i konsortiet  

Konsortiepartner N 

Nationalitet  
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Navn på institution og/evt. 
person 

 

Rolle i konsortiet  

 

Beskriv kort konsortiets deltagere og deres rolle i konsortiet. For deltagere i SME-ansøgninger er 
der ikke krav om samarbejdspartnere. (Max. 1000 anslag) 

(max. 1000 anslag inkl. mellemrum). 
 
 
 
 
 
 

 

Budget 
Hvad er jeres rolle i projektet?1 Partner  

Koordinator (for det 
konsortium der deltager i 
Horizon 2020 ansøgningen) 

Budget 

 EUopSTART Egenfinansiering Samlet budget 

Løn    

Rejser og møder    

Ekstern hjælp    

I alt     

 

                                                           
1   
Det fremgår af opslagsteksten, hvor stort tilskuddet er til de forskellige projekttyper, og hvilke udgifter der kan ydes tilskud til. 
Udgifter, der kan dækkes: 
 
Du kan søge om tilskud til dækning af de udgifter, som direkte kan henføres til det ansøgte projekt, og som er relevante og nødvendige for 
projektets gennemførelse: 
 
- Løn til den ansøgende institutions/virksomheds egne medarbejdere (Lønomkostningerne beregnes ud fra en fast timepris på 600 
kr./time. Den angivne faste timeløn er inklusive al overhead) 
- Relevante udgifter til rejser og ophold for den ansøgende institutions/virksomheds medarbejdere, samt udgifter til afholdelse af møder, 
seminarer og lignende. 
- Ekstern hjælp – konsulentbistand der betales mod faktura. 
 
Ansøger kan få dækket op til 50 % af sine samlede udgifter. 
Tilskuddet til ekstern hjælp kan maksimalt udgøre 70 % af det samlede tilskud fra EUopSTART. 
Egenfinansiering kan enten bestå af kontante midler eller af værdien af de medarbejdertimer opgjort til 600 kr./time, der indskydes i 
EUopSTART-projektet. 


