INNOVFIN KRITERIER
Virksomhedens erklæring vedrørende opfyldelse af generelle og innovationskriterier
Virksomhedens navn og adresse:

CVR NR.:

Generelle kriterier
Virksomheden erklærer ved underskrift, at den opfylder nedenstående Generelle kriterier.
Generelle kriterier
a	Virksomheden er ikke gået konkurs og er heller ikke i rekonstruktion, eller
b	Virksomheden er ikke underlagt gældssanering, eller
c	Virksomheden har ikke, de sidste 5 år fra underskriftsdato og under samme forhold som (b), indgået en betalingsaftale (det kan være frivillig eller
tvungen akkord) med sine kreditorer (dette vedrører ikke alm. forretningsdrift (kreditnotaer/frivillige forlig/retsforlig ifm. kommercielle tvister)),
eller
d	Virksomheden har ikke indstillet sine forretningsmæssige aktiviteter (frivillig eller tvungen likvidation), eller
e	Virksomheden er ikke på underskriftsdatoen i gang med nogen af ovennævnte aktiviteter, eller
f	Virksomheden er ikke på underskriftsdatoen i en ligeartet situation, som oven for. eller
g Virksomheden eller personer, der har bestemmende indflydelse i virksomheden, har ikke de sidste 5 år været endeligt, og med udtømt
ankemulighed, dømt for en overtrædelse af professions adfærd.(*) eller
h Virksomheden eller personer, der har bestemmende indflydelse i virksomheden, har ikke de sidste 5 år (regnet fra underskriftsdatoen) modtaget
en endelig, og med udtømt ankemulighed, dom for bedrageri, korruption, involvering i en kriminel organisation, hvidvaskning eller anden ulovlig
handling. (*) eller
i Virksomheden er på underskriftsdatoen ikke noteret på EU’s centrale database over udelukkelse (fysiske/juridiske).
(*) Hvis virksomheden, kan dokumentere, at der er inkorporeret vilkår/forretningsgange/instruktionsbeføjelser mv. overfor personer (fysiske), der er
omfattet af pkt. g og h, kan udelukkelsen søges fraveget.

Eksportkautionen understøttes af InnovFin SME Guarantee Facility med finansiel støtte fra EU som en del af Horizon 2020 Financial Instruments og The European Fund
for Strategic Investments (EFSI). EFSI blev etableret som en del af The Investment Plan for Europe. Formålet med EFSI er at bidrage til finansiering og støtte af produktive
investeringer i EU samt at sikre øget adgang til finansiering.
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Innovationskriterier
Virksomheden har mulighed for at få reduceret kautionspræmien til EKF, hvis virksomheden opfylder minimum et af nedenstående
innovationskriterier.
Dokumentation for opfyldelse af kriterier kan være – men ikke begrænset til – revisorerklæringer, interne regnskaber, budgetter, forretningsplan,
projektbeskrivelse etc. Dokumentation skal fremsendes samtidig med nærværende blanket.
Afkryds nedenfor hvilket kriterie/kriterier, der vurderes at være opfyldt. Nærværende blanket plus dokumentation indleveres til banken. EKF
foretager endelig vurdering af, om kriteriet er opfyldt.
Kriterie 1
Finansieringen med kaution fra EKF anvendes til investering i, udvikling af eller implementering af forbedrede produkter, processer eller services,
herunder handel med nye eller væsentlig forbedrede produkter. Kontakt EKF for uddybning af kriteriet.
Kriterie 2
Virksomheden er stiftet inden for de seneste 12 år , OG
har i en vilkårlig 3-årig periode indenfor de 12 år haft en gennemsnitlig årlig vækst i ansatte eller omsætning, der er større end 20 % om året, og
havde 10 eller flere ansatte i begyndelsen af denne 3-årige periode.
Kriterie 3
Virksomheden er stiftet inden for de seneste 7 år, OG
omkostninger til forskning og innovation udgør minimum 5% af eksportørens samlede driftsudgifter (omsætning fratrukket resultat før renter(EBIT))
i minimum 1 år af de sidste 3 år, ELLER
såfremt der er tale om en virksomhed uden nogen finansiel historie, skal dette forhold fremgå af virksomhedens aktuelle finansielle dokumenter
(budget, uafsluttede og igangværende regnskab).
Kriterie 4	
Virksomhedens årlige udgifter til forskning og innovation er lig med eller overstiger 20% af den ønskede finansiering, set i forhold til eksportørens
sidste årsregnskab, FORUDSAT
at virksomhedens forretningsplan (kan være bestyrelsesreferat/budget/direktionsbeslutning) indeholder en forøgelse af virksomhedens udgifter til
forskning og innovation svarende til den ansøgte finansiering.
Kriterie 5	
Virksomheden forpligter sig til bruge et beløb svarende til minimum 80% af den ansøgte finansiering på forskning og innovations aktiviteter, som
angivet i eksportørens forretningsplan (budget, bestyrelsesreferat, direktionsbeslutning), OG
den resterende del (20%) på driftsmæssige omkostninger, der skal gøre aktiviteterne mulige (særlige vilkår for virksomheder uden finansiel historik –
kontakt EKF).
Kriterie 6	
Virksomheden har indenfor 36 måneder før ansøgningstidspunktet formelt modtaget legater, lån eller garantier;
fra EU støtte programmer (f.eks. Horizon 2020 eller FP7), ELLER
igennem EU programmer (f.eks. fælles teknologi initiativer eller EUROSTARS), ELLER
regional/national udviklings- eller innovations støtte, OG
forudsat at den ansøgte finansiering ikke dækker den samme udgift.
Kriterie 7	
Virksomheden har inden for de sidste 24 måneder (2 år) modtaget en R&D pris eller Innovationspris uddelt af en EU-institution eller andet EUorgan.
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Kriterie 8	
Virksomheden har, inden for de sidste 24 måneder (2 år) fra ansøgningstidspunktet, registreret minimum en teknologirettighed (som et patent, brugsmodel, designrettighed, detaljeret beskrivelse af et halvleder produkt[patent/brugsmodel], beskyttelse af medicinske produkter[brugsmodel]), eller
andre produkter, hvor der kan opnås ligeartet retslig beskyttelse, sortsbeskyttelse (planter)[patent] eller software copyright [copyright-USA patent],
OG
formålet med den ansøgte finansiering er at sikre udnyttelsen (direkte eller indirekte) af denne teknologirettighed.
Kriterie 9	
Virksomheden er på ansøgningstidspunktet stiftet for mindre end 5 år siden OG
har modtaget en investering inden for de sidste 24 måneder (2 år) fra en venturekapital investor eller fra en Business Angel, der er medlem af et
Business Angel Netværk, ELLER
en sådan venturekapital investor eller Business Angel er kapitalandelshaver i virksomheden.
Kriterie 10	
Virksomheden har behov for et risikofyldt lån;
-der er baseret på en forretningsplan (budget, bestyrelsesreferat, direktionsbeslutning), omhandlende indtrængen på nye geografiske markeder eller
introduktion af et nyt produkt, OG
som er højere end 50% af virksomhedens årlige gennemsnitlige omsætning i de forudgående 5 år.
Kriterie 11	
Virksomhedens udgifter til forskning og innovation udgør minimum 10% af virksomhedens totale driftsomkostninger i minimum 1 af de forudgående 3 år, ELLER
i en virksomhed uden en finansiel historie; beregnes dette forhold i forhold til virksomhedens igangværende finansielle dokumenter (budgetter,
igangværende bogføring). Der er særlige vilkår for virksomheder uden finansiel historik – kontakt EKF.
Kriterie 12	
Virksomheden er en MMV (se definition heraf i Virksomhedserklæringen) og udgifterne til forskning og innovation udgør
minimum 15% af virksomhedens totale driftsomkostninger i minimum 1 af de forudgående 3 år forud fra ansøgningstidspunktet, ELLER
minimum 10% pr. år af eksportørens totale driftsomkostninger i de 3 forudgående år forud for fra ansøgningstidspunktet.
Kriterie 13	
Virksomheden har afholdt udgifter til forskning og innovation;
der er er godkendt inden for de sidste 36 måneder (3 år) af kompetente nationale eller regionale enheder eller institutioner, som en del af en generel
støtteordning, OG
at denne støtteordning er godkendt af EU Kommissionen, OG
som har til formål at skabe initiativ for selskaber til at investere i forskning og innovation, FORUDSAT,
at den kompetente nationale eller regionale enhed/institution er uafhængig af EKF, den pågældende bank og virksomheden, OG FORUDSAT,
at den ansøgte finansiering dækker de udgifter, der er redegjort for i forretningsplanen (budgettet, bestyrelsesreferatet eller direktionsbeslutningen),
OG FORUDSAT,
at den ansøgte finansiering ikke dækker de samme kvalificerede udgifter, der allerede er støttet af den ovenfor anførte støtteordning.
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Kriterie 14	
Virksomheden har været klassificeret i de sidste 36 måneder (3 år) som en INNOVATIV virksomhed, og denne klassificering er foretaget af en EU
eller national eller regional institution eller enhed, FORUDSAT (i hvert tilfælde);
(1) klassificeringen er baseret på offentligt tilgængelige kriterier og at disse kriterier;
må ikke begrænse eller på anden vis favorisere en særlig industri eller sektor, OG
skal udgøres af som minimum et af de i InnovFin programmet beskrevne innovations kriterier (se ovenfor dog undtaget punkt 7), ELLER skal reflektere essensen af disse InnovFin Innovationskriterier, men må samtidigt ikke være mindre stringent end selve det InnovFin Innovationskriterie, der er
anvendt, OG
(2) den omtalte EU, nationale eller regionale enhed/Institution skal være uafhængig af EKF, den pågældende bank og virksomheden, OG
(3) den ansøgte finansiering skal dække de udgifter, og som fremgår af virksomhedens forretningsplan (budget, bestyrelsesreferat, direktionsbeslutning etc.).

Dokumentation vedlagt:
Dokumentation for opfyldelse af kriterier kan være – men ikke begrænset til – revisorerklæring, interne regnskaber, budgetter, forretningsplan, projektbeskrivelse etc.

Sted/dato

Virksomhedens navn og CVR nr.

Underskrift i henhold til tegningsregel/bemyndigelse
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