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Formålsparagrafen til Innovasjon Norge  

Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og 

samfunnsøkonomisk lønnsom 

næringsutvikling i hele landet, og utløse 

ulike distrikters og regioners 

næringsmessige muligheter gjennom å 

bidra til innovasjon, internasjonalisering og 

profilering. 
Vest Busscar 

Sensonor 

EWOS og Global Fish i Florø REC wafer 

http://sni.nextframe.net/viewimage.html?page_gallery.image_id=9
http://www2.capellamedia.no/cgi-bin/innovasjon.exe?ctx=50c3a1&property=BasketImage:00f5a91c
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Innovasjon Norge – geografisk tilstedeværelse 
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Prioriterte sektorer 

4 

Energy/ 
environm

ent 

Health Food and 
agriculture 

Travel 
and 

tourism 

Maritime Oil and 
Gas 

Marine 

ICT in all above sectors  



Innovasjonsnettverk - eksempler 
• Innomed - www.innomed.no 

• Oslo Cancer Cluster - www.oslocancercluster.no/  

• Nansen Neuroscience Network - www.nansenneuro.no 

• Oslo Medtech - www.oslomedtech.no/  

• MedITNor - www.meditnor.com/  

• IKT Grenland - www.iktgrenland.no/  

• Legemiddelforeningen  - www.lmi.no/  

• Forum for Bioteknologi - www.biotekforum.no/  

• Arena Helseinnovasjon 

• Nasjonalt program for leverandørutvikling NHO/KS 
 

 

http://www.oslocancercluster.no/
http://www.oslocancercluster.no/
http://www.nansenneuro.no/
http://www.oslomedtech.no/
http://www.oslomedtech.no/
http://www.meditnor.com/
http://www.meditnor.com/
http://www.iktgrenland.no/
http://www.iktgrenland.no/
http://www.lmi.no/
http://www.lmi.no/
http://www.biotekforum.no/
http://www.biotekforum.no/
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Hva tilbyr vi – det store bildet – ulike behov 
 

 

•Finansiering 

 

 

 

 

•Nettverk 

 

•Kompetanse  

 

•Rådgivning 

 

•Profilering 

Topp 

 
 

Vekst-
bedrifter 

 

 Levebrød bedrifter 

 

Mobilisering 

•Lønnsomhet 

•Nyskapende 

•Ikke konkurransevridene 

•Utløsende 

Vurderingskriterier 

Internasjonalisering 
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Finansiering i innovasjonsprosessen 

Idé Utvikling Kommersialisering Vekst 

Skatte- 
insentiv 

Kommersielle 
kilder 

Ikke 
kommersielle 
kilder 

Business Angels Venture Capital & PE 

Oslo børs 

Skattefunn 

Forskningsmidler 

INs risikolåneordning 

Såkornfond 

Etabl.tilskudd 

OFU -IFU 

Distriktsutviklingsmidler 

Internasjonal vekst 



Virkemidler for entreprenøren idag 
• Forny (TTO bistår NTNU og HiST)  

• Midt-Norge Take-off 

• Connect (springbrett) 

• Venture Cup (foretningsplankonkurranse)  

• Etablerertilskudd (10 mill. kr. i ramme) 

• IFU/OFU (300 mill. kr. i ramme) 

• SkatteFUNN 

• Innovasjonslån 

• Distriktsutviklingstilskudd 

• Tilskudd til utviklingsprosjekt og kompetanseheving i distriktet 

• Bedriftsnettverksordningen 

• Messedeltakelse 

• Internasjonal forretningsutvikling 

• Rådgiving: EU-virkemidler, IPR, Design, Handelstekningsk avd.  

http://www.invanor.no/templates/TjenestePage____55370.aspx?focusId=,53952,53953,53960,53955,53956,53957,53954,53958,53959,53961,53962,


 Etablerertilskudd 

• Innovasjon Norge har Etablerertilskudd til utvikling av 
nyskapende og markedsorienterte prosjekter og 
forretningsidéer. 

• Tilskuddsmidlene kan bevilges både til etableringsfasen 
og til markedsintroduksjon i en etableringsprosess. 

• Tilskuddet kan utgjøre inntil 50% av godkjente 
kostnader, unntaksvis en høyere andel. Tilsagnsbeløp 
vurderes utfra det enkelte prosjekt og vil kunne variere 
fra under kr 100.000 opp til maksimalt kr 800.000 pr år. 
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Etablerertilskudd 

• Prioritert er etableringer som har 
• Høy nyhetsgrad, kunnskaps- og/eller teknologinivå 
• Markeds-/lønnsomhetspotensial 
• Som vurderes å ha et stort verdiskapingspotensial 
• Som har tjenester/produkter som kan være 

aktuelle for et internasjonalt marked. 
• Bedriften må være yngre enn 3 år for å bli innvilget 

tilskudd. 
• Landsdekkende ordning. 
• Elektronisk søknad – www.innovasjonnorge.no 
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IFU/OFU - tilskudd 

Kompetent  
norsk  
bedrift 

Forpliktende 
 samarbeid 

Tilbud: Nytt/forbedret 
produkt/løsning 

Behov: Dekkes ikke av 
eksisterende tilbud i 
markedet 

•Innovasjonshøyde 

•Markedspotensial 

•Internasjonalisering 

•Gjennomføringsevne 

•Utløsende  

Pilot kunde 

•Spesifikasjoner 

•Referanse 

•Markedskanal 

•SMB med 
vekstambisjoner 



IFU/OFU forprosjekt 

Aktiviteter som kan inngå omfatter:  

 Markedsscan for å avklare potensial etc.  

 Valg av kundepartner  og innledende forhandlinger  

 Tilrettelegging av underlag for utarbeidelse av hovedsøknad. Forretningsplan, 
lønnsomhet og ansvarsfordeling 

 Teknologisøk, bl.a. om teknologien/produktet allerede finnes i markedet, osv. 

 Kompetansetilgang 

 Funksjons-prototyp (dummy) 

Tilskudd inntil kr. 400.000  -   50% av godkjente kostnader. 

 

Ressurssterke bedrifter utfører dette selv. 
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Maksimale støttesatser baserer seg på EØS-regelverket for 

FoU-prosjekter  

 

Bedriftsstørrelse¹ 

Små 

<50 

Mellom 

50-250 

Store 

>250 

 

IFU/OFU-forprosjekter 

 

50 % 

 

50 % 

 

40 % 

 

Hovedprosjekter  

 

45 % 

 

35 % 

 

25 % 

Støtten til FoU kan økes med en bonus på 15 % dersom det er et reelt 
samarbeid mellom to uavhengige bedrifter hvorav den ene er en SMB (< 

250 ansatte) eller befinner seg i utlandet (EØS). Ingen av 
virksomhetene kan bidra med mer enn 70 % av prosjektkostnadene. 

 

Skattefunn skal utnyttes hvis mulig. 

¹ Definsjonen er også avhengig av omsetnings- eller balansetall samt eierskap.  
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Kostnader som kan inkluderes 

• Personellkostnader - bedriftenes egen innsats (timelønn = 1 promille av 
årslønn) 

• Materialer, instrumenter, utstyr som er nødvendig for 
prosjektgjennomføringen¹ 

• Konsulentkostnader, d v s kjøp av tjenester og rådgiving, herunder kjøp 
av forskningsresultater, markedsanalyse, teknisk kunnskap, patenter, 
design osv. 

• Administrasjons- og reisekostnader 

¹ Investeringer i bygg, anlegg  eller lignende kan ikke tas med 

Evt. restverdier i prosjektet, f eks salgbar prototyp 

 eller deler av innkjøpt utstyr, må trekkes fra.  

NB! 



IFU/OFU fordelt  på bransje/marked 

 -   20   40   60   80   100

Olje & gass

IKT

Helse

Maritim

Øvrige

Marin

Miljø

Forsvar

Kultur & oppl

Bygg og anlegg

Ny & fornybar energi

(blank)

Landbruk

Reiseliv

Innvilget Mill NOK 
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SkatteFUNN (Ingen ramme) 
 

•Forsknings- og utviklingsarbeid er ofte svært krevende. Skattefunnordningen gjør det 
enklere å komme i gang – og rimeligere å fullføre.  

 

•SkatteFUNN skal:  

●  motivere til økt satsing på FOU 

●  hjelpe foretak å arbeide mer systematisk med FoU 

●  øke bevisstheten omkring FoU som strategisk virkemiddel 

●  heve Norge i den internasjonale konkurransen 

 

 Reduksjon i skatt som tilsvarer 20% av kostnadene for godkjent FoU-/skattefunn-
prosjekt. Eller penger utbetalt dersom underskudd. Dette tilsvarer 28% dersom 
gitt som tilskudd. 

 

 Mer info på www.skatteFUNN.no 

http://www.skattefunn.no/


Innovasjonslån (risikolån) 
• Finansiering av bedrifter med lønnsomme prosjekter som er 

vanskelig å finansiere i det private kredittmarkedet på grunn av 
dårlige eller manglende realsikkerheter.  

• Moderate krav til sikkerhet 

• Toppfinansiering til internasjonalisering, FoU, kapitalstyrking 

• Gode betingelser, hensyn tatt til profil 

• Kan gis som betinget lån, dvs.  med inntil 50% etter-
givelsesmulighet dersom prosjektet mislykkes. 

• Kan normalt dekke inntil 50 prosent av kapitalbehovet i et 
prosjekt.  

• Risikolån kan ikke finansiere løpende driftsutgifter, men kan 
finansiere kapitalstyrking. 

 

 

 

 

 

 



Virkemidler nettverk 

Nettverk i forhold til næringaktører, 
offentlige aktører og kunnskapsaktører 
Nasjonalt og Internasjonalt 

 

Eks. 

• Bedriftsnettverk 

• ARENA - www.arenaprogrammet.no 

• NCE – www.nce.no 

• Enterprise Europe Network 



  

Bedriftsnettverk. Innovasjon Norge kan gi 
tilskudd til samarbeid mellom bedrifter.  

Samarbeidsområder 

• Markedsdrevet innovasjon og 
markedsutvikling 

• Internasjonalisering og eksport 

• Produktutvikling, design og 
omdømmebygging 

• Logistikk og distribusjon 
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Internasjonalisering - Rådgivningstjenester 

• Ved  våre utekontorer i 30 land: 
• Markedsundersøkelser/markedskartlegging/akseptansetest 
• Partnersøk til å finne: 

• Agent  
• Kunder 
• Distributør 
• Teknologipartner  

• Etablere eget datterselskap mv 
• Praktisk eksport arbeide: 

• Organisere kundemøter, seminarer, workshops mv. 
• Organisere fellesdeltagelse på utenlandske messer 
• Døråpnerfunksjon mot myndigheter og store potensielle kunder 
• Nettverksdannelse 
• Næringslivsdelegasjoner  

 



Internasjonal forretningsutvikling 

Omfatter internasjonaliserings-tjenester som Innovasjon 
Norges utekontorer tilbyr norske bedrifter. 

Tre pakker/faser: 

•  Forberede internasjonal business (gratis) 

•  Identifisere & verifisere internasjonale muligheter (kr. 
40.000) 

•  Etablering i internasjonale markeder. Små og 
mellomstore bedrifter betaler 50% av Innovasjon  
Norges timekostnader. Store bedrifter betaler full pris  

 

 

 

 

 

 

 



IN Kunnskap IPR 

Formell og Juridisk 

IN Kunnskap om  

fagområder 

Strategisk  
Bruk av IPR IN Kunnskap om IPR 

i kommersialisering 

IPR (Immatrielle Rettigheter) 

•Handlingsrom -i dag og for 

videre utvikling 

•Avdekke og sikre verdier i 
prosjekter 

•Strategisk bruk av 

ressurser  – rett aktivitet til rett tid 

•IPR i kommersialisering, gir 

posisjon og styrke i forhandlinger 



Bedriftens behov 

Design 

•Merkevarestrategi/brukerstudier 

•Alt designarbeid må være tuftet på et strategisk grunnlag med utgangspunkt i brukerens behov. Utvikling av 

merkevarestrategi og gjennomføring av brukerstudier kan derfor være et nødvendig forprosjekt for bedriften. 

 

Produktdesign/industridesign 

•Benyttes i utviklingsprosjekter der bedrifter ønsker å gjøre produktet mer attraktivt, tilgjengelig og brukervennlig for 

målgruppen. Designeren vil ha fagkunnskap på områdene designteori, ide- og konseptutforming og forholdet mellom produkt 

og menneske, samt materialkunnskap, produksjonsteknologi og økologi.  

 

Kommunikasjonsdesign 

•Benyttes i de tilfeller der bedrifter ønsker å tydeliggjøre sin identitet, troverdighet, tillit, bygge merkevare og differensiere seg 

i forhold til konkurrentene. Emballasjedesign og visuell identitet/bedriftsprofil inngår i denne type prosjekter.  

 

Interaksjonsdesign 

•Benyttes for systemer som skal reagere på en respons fra brukeren, og hvor teknologi, design og innhold utgjør en samlet 

brukeropplevelse. Design for brukergrensesnitt til nettsteder, applikasjoner, spill, demoer o.l. er områder der bedrifter har 

behov for denne kompetansen.   
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Innovasjon Norge – en del av ditt nettverk 

Takk for oppmerksomheten 

www.innovasjonnorge.no 
 

fornavn.etternavn@invanor.no 

http://www.invanor.no/
mailto:ornavn.etternavn@invanor.no

