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Innovasjon Norge skal bidra til
vekst i norsk næringsliv gjennom
kapital og kompetanse

Under Restaurant / Foto: Inger Marie Grini, Bo Bedre Norge
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Vi gir lokale ideer globale muligheter



Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport 
for norsk næringsliv

• Vi er en sparringpartner for bedrifter i 
hele landet 

• Vi jobber med de små og mellomstore 
bedriftene, de som har ambisjoner

• Vi tilbyr:

Kapital

Kompetanse

Nettverk



Formål
Innovasjon Norge skal være statens og 
fylkeskommunenes virkemiddel for å 
realisere verdiskapende næringsutvikling i 
hele landet

Hovedmål
Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og 
utløse regionenes næringsmessige muligheter

Foto: Unsplash



Våre delmål

• Innovasjon Norge satser på å øke 
gründernes tilgang til risikokapital

• Vi satser på å heve gründernes 
kompetanse på innhenting av 
kapital, forretningsutvikling og 
skalering samt å bygge en god 
gründerkultur og verdifulle 
møteplasser over hele landet

Flere gode gründere
• Omstillingen av norsk økonomi er 

avhengig av at flere bedrifter 
lykkes med å vokse og skalere 

• Innovasjon Norges bidrag er 
finansiering og kobling til 
kompetanse og nettverk i Norge 
og i eksportmarkedene

Flere vekstkraftige bedrifter

• Vi legger til rette for nettverk og 
samarbeidsorienterte 
utviklingsprosjekter 

• Det skjer gjennom tre former for 
virkemidler; klyngeprogrammet 
Norwegian Innovation Clusters, 
bedriftsnettverk-tjenesten og 
kompetansesenteret for regional 
omstilling 

Flere innovative næringsmiljøer



Vi gir lokale ideer globale 
muligheter

Vi er en sparringpartner for næringslivet og en 
inngang til hele virkemiddelapparatet –
som tar utgangspunkt i kundens behov og kan sparre 
med bedriften om hvordan de kan lykkes

Løse globale 
utfordringer
Vi skal bidra til at 
norske bedrifter er 
en del av løsningen

Bærekraftig vekst 
og eksport
Vi skal ta de beste 
norske bedriftene
ut i verden

Sterke regionale 
partnerskap
Vi skal fremme 
verdiskaping
i hele Norge



Våre oppdragsgivere

Foto: Unsplash
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I 2019 mottok vi 4,1 milliarder



I 2019 delte vi ut 6,7 milliarder
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Lån og garantier Tilskudd Rådgivning og profilering

Milliarder kroner.
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Milliarder kroner.



I 2019 utløste vi 17,9 milliarder i investeringer

Innovasjon Norge Private midler Annen offentlig
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Ca. 6 milliarder kroner til 
4 284 innovasjons-, utviklings-
og omstillingsprosjekter i norsk 
næringsliv.

(per 01.07.2020)

I sum tilsvarer dette det som ble tildelt i lån og tilskudd
til næringslivet i hele 2019. 

Doblede rammer i 2020 Høy innovasjonsaktivitet

Som følge av koronapandemien har vi 
fått doblet de samlede rammene for 
lån og tilskudd fra syv til 14 milliarder 
kroner.

«Der er grunn til å glede seg over den høye 
innovasjonsaktiviteten i norsk næringsliv i første halvår. 
Bedriftene gjør nå langsiktige investeringer som bidrar til at vi 
også etter krisen har et bærekraftig og konkurransedyktig 
næringsliv.» - Håkon Haugli, Administrerende direktør, 
Innovasjon Norge
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Internasjonale regionkontorer



• IN skal AVLASTE prosjektets risiko

• Tilstrekkelig INNOVASJONSHØYDE / NYHETSGRAD

• Prosjektene må kunne synliggjøre potensialet for LØNNSOMHET

• Minimum NASJONALT, helst INTERNASJONALT potensiale

• Må ha et godt TEAM

• Tilgang på tilstrekkelig EGENKAPITAL

Krav til søknader:
IN skal UTLØSE lønnsomme prosjektet basert på regionens fortrinn



• StartUp:
Bedrifter med < 50 ansatte og yngre enn 3-5 år (reg. i BRREG)

• Markedavklaringstilskudd: inntil 150 000 kr

• Kommersialiseringstilskudd: 750 000 + 750 000 kr (koronatiltak 2020)

• Oppstartslån:
Risikolån inntil 1 500 000 kr + 900 000 kr (koronatiltak 2020)

Aktuelle virkemidler for nyetablerte bedrifter



• Bedrifter endre enn 3 år:

• Utviklingstilskudd:
Hovedregel inntil 50 % tilskudd
Maks støttesats reguleres av EØS-reglene for statsstøtte. 

• Risikolån:
Inntil 25 mill kr (+ 25 mill kr koronatillegg)

• Totalt engasjement tilskudd og lån: maks 50 % (80% i koronatiden) 

Aktuelle virkemidler for etablerte bedrifter



• Aktiviteten må være nyskapende («novel»)

• Aktiviteten må være kreativ / ikke åpenbar («creative»)

• Aktiviteten må være ha et usikkert utfall/resultat («uncertain in outcome»)

• Aktiviteten må være systematisk («systematic»)

• Aktiviteten må være overførbar og/eller reproduserbar 
(«transferable and/or reproducible»)

5 kriterier for et FoU-prosjekt (Frascati-maualen)



Utviklingsprosjekter:
• Geonor AS
• JARO AS
• Porsanger Treindustri AS
• Element Nor AS
• EKTE AS
• Argeo Survey AS
• Nicopan AS
• Nord-Norsk Aluminium AS
• J M Hansen AS
• ……

Kompetanseprosjekter:
• Nelfo
• EBA Hålogaland
• Byggmesterforbundet
• NESO
• Smart Construction Cluster

Noen relevante bedrifter:



• Innovasjonskontrakter:

• Utvikling av produkt/tjeneste i samarbeid med en eller flere pilotkunder
• Krav til betydelig nyhetsgrad og internasjonalt potensial. Fokus på 

kommersialisering, skalering og vekst. Betydelig prosjektrisiko.
• Tilskudd forutsetter et reelt og forpliktende samarbeid med en eller flere 

pilotkunder, nedfelt i en signert innovasjonskontrakt.
• Pilotkundens innsats i prosjektet skal utgjøre 20% (10 % i korona) av totale 

prosjektkostnader og pilotkundens rolle og bidrag må beskrives. 

Andre aktuelle virkemidler



• NoDig Miljø AS • Vizda AS

Eksempler Innovasjonskontrakter



•Miljøteknologiordningen:

• Tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi
• Løsningen må være bedre for miljøet enn det som brukes I dag.
• Rettet særlig mot store prosjekter og store bedrifter.
• Prosjektene kan oppnå inntil 80% finansiering med tilskudd og lån

Aktuelle virkemidler for leverandørbedrifter



• Søknad via Min Side:
Må har org. nr og være tilknyttet
bedrift. Pålogging med BankID

• Rask avklaring:

• https://www.innovasjonnorge.no/no/om
/kontakt-oss/lead_form_innovasjon/

Har du tanker/planer om prosjekt som trenger risikoavlastning?

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontakt-oss/lead_form_innovasjon/


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


