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Vi bidrar til bærekraftig vekst og eksport for norsk
næringsliv gjennom kapital og kompetanse.

Hva gjør vi?



•

• 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

• Myndighetenes 
krisepakker gjorde at vi kunne 
gi tilsagn om 8,1 milliarder kroner 
i tilskudd og lån til denne gruppen 
i 2020. I 2019 var beløpet 3,3 
milliarder.

• I 2020 lanserte Innovasjon Norge 
et kompetansesenter som gjør det 
enkelt å ta de første stegene for å 
bli en internasjonal bedrift.

Flere vekstkraftige bedrifter

• Sikre et godt finansieringstilbud
til gründerselskaper

• Øke kompetansen til
oppstartbedrifter

• Sørge for at økosystemet for 
oppstart kan opprettholde 
tilbudet gjennom ordningen 
Tilskudd til innovasjons- og 
gründermiljøer

Flere gode gründere

Våre delmål



•

Norge er kun

2,4% sirkulært

Norsk rapport - sirkulærøkonomi

Nasjonal kunnskapsgrunnlag for 
sirkulærøkonomi (Deloitte) 
Regjeringens grunnlag for 
sirkulærøkonomi

https://de312f73-4ba4-4a83-b0e6-01dc20f54c34.filesusr.com/ugd/8853d3_10c82f55af6945859552f6674ee0a5bc.pdf
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/risk/articles/sirkulaer-okonomi.html


•

Digitalt kompetansesenter - Innsikt og kompetanse som kan hjelpe din bedrift til å lykkes
med omstilling, vekst og eksport. Kompetansesenteret oppdateres kontinuerlig. 

Kursoversikt (innovasjonnorge.no)

https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/collections?category=courses


Oppstart av bedrift (innovasjonnorge.no)

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/


•
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Miljøteknologiordningen gir tilskudd til utvikling, pilot 
og demonstrasjon av ny miljøteknologi. Det gjelder
innovative produkter eller prosesser som løser et 
miljøproblem.

• Miljøteknologi omfatter teknologier, prosesser, 
løsninger og tjenester som er bedre for miljøet
enn det som brukes i dag, og dreier seg både
om teknologi og kunnskap

• For å kvalifisere til ordningen må sannsynlig
miljøeffekt kunne kvantifiseres

Tilskudd til miljøteknologi (innovasjonnorge.no)

Miljøteknologiordningen

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/tilskudd-til-miljoteknologiprosjekter/


•

• Finansiering til leverandørbedrifter
• innovasjonsprosjekt i tett samarbeid med 

en pilotkunde.

• Utvikling av nytt produkt/løsning 
som pilotkunden har et klart behov 
for. 

• Innovative prosjekter med 
internasjonalt potensial. 

Tilskudd til innovasjonskontrakter 
(innovasjonnorge.no)

Innovasjonskontrakter; Utvikling i samarbeid med markedet

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonskontrakter/


•

• Utnytte det markedspotensialet som bionæringene representerer basert på ressurser fra hav, 
jord og skog.

• Både små, mellomstore og store bedrifter som utvikler og tar i bruk løsninger for produksjon, 
foredling og distribusjon av bioressurser. Samarbeid i verdikjeder.

Tilskudd til bioøkonomiprosjekter (innovasjonnorge.no)

Bioøkonomiordningen

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/tilskudd-til-biookonomiprosjekter/


•

Regionale distriktsmidler
- investeringer, bedriftsutvikling og bedriftsnettverk i distriktet

Regionale distriktsmidler (innovasjonnorge.no)

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/regionale-distriktsmidler/


•

Innovasjonslån (risikolån) og markedslån (lavrisikolån)         
til bedrifter med vekstambisjoner

Gjennom lån deler vi risiko og bidrar til at vekstprosjekter 
finner god finansiering til fornuftige betingelser

PRIS

RISIKO

Høy

Lav Høy

Risikolån/
garanti

Markedslån

Lån med svak eller ingen 
reell pantesikkerhet

Pantelån, med relativt 
god sikkerhet

Innovasjonslån (innovasjonnorge.no)

Lavrisikolån (innovasjonnorge.no)

Vekstgarantiordningen (innovasjonnorge.no)

EU-finansiering (innovasjonnorge.no)

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonslan/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/lavrisikolan/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/vekstgarantiordningen/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/eu-finansiering/




Bransjer som er omfattet av taksonomien



- Rask avklaring

- Prosjekthjelpen

Er mitt prosjekt relevant?



•

• Nyhetsgrad/innovasjonsgrad

• Verdiskaping i Norge 

• Markedspotensial

• Gjennomføringsevne

• Bærekraftig

• Utløsende effekt

• Bety en forskjell om IN er med og delfinansierer eller ei

• Ikke starte prosjektet før man har søkt

Innfrir prosjektet ditt?



•

• Ikke konkurransevridende

• IN skal dele, ikke ta all risiko

• Eier og ev andre må også bidra

• I tillegg:

• Særskilte føringer knyttet til enkelte av ordningene

• Vurdering av pantesikkerhet dersom lån

• Må være i tråd med statsstøtteregelverket

Innfrir prosjektet ditt?



•



Min side:



Mer informasjon

www.innovasjonnorge.no

Innovasjonsrådgiver Agder, Ellen Saltermark
ellen.kristin.saltermark@innovasjonnorge.no
Tlf. 95752160

http://www.innovasjonnorge.no/
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