
Innovasjon Norge skal bidra til
varig vekst i norsk næringsliv



Vi er en
sparringspartner
som tilbyr

Kompetanse (inkl rådgiving)

Nettverk (Klynger og bedriftsnettverk)

Kapital (Lån, tilskudd og garantier)



Oppstart av 
bedrift

Innovasjon og 
utvikling

Internasjonal
satsing

Vi bidrar i prosjekter for



Innovasjon Norge skal være 

statens og fylkeskommunenes 

virkemiddel for å realisere 

verdiskapende næringsutvikling 

i hele landet.

Formål Hovedmål
Innovasjon Norge skal utløse 

bedrifts- og samfunns-

økonomisk lønnsom 

næringsutvikling, og utløse 

regionenes næringsmessige 

muligheter.



Flere vekstkraftige
bedrifter

Flere gode

gründere

Flere innovative 
næringsmiljøer

Våre delmål
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Internasjonale kontorer



Hvor har Norge

internasjonale

konkurransefortrinn?

Foto: brandnorway.no



Foto: brandnorway.no



Bioøkonomi

Ren energi

Helse og velferd

Hav

Smarte samfunn

Kreative næringer
og reiseliv

Foto: brandnorway.no



Bærekraftig og lønnsom utnyttelse, 
produksjon og foredling av biomasse til mat 
og for, materialer, kjemikaler og bioenergi

Bioøkonomi

Foto: Thomas Lambert



Teknologi og tjenester som løser 
verdens behov for ren energi og 
elektrifisering av energisystemet

+ sol + hydrogen + havvind

+ vannkraft + grønn industri

+ energisystem og lagring

Ren energi

Foto: Getty Images



Aktører som utvikler, produserer, distribuerer, 
leverer og eksporterer varer og tjenester til 
helseformål: legemidler, medtech og helse-IKT.

Helse og velferd

Foto: Daniel Frank



Nye installasjoner, teknologi og tjenester
for å utnytte ressurser i havet, transport 
og andre aktiviteter på overflaten og 
produksjon av ren energi. 

Hav

Foto: Jim Beaudoin



Smarte løsninger for transport og logistikk, 
energieffektive bygg og boliger, kommunalteknisk
infrastruktur, samfunnssikkerhet og 
forvaltningstjenester.

Smarte samfunn

Foto: Chalabala



Muligheter i møtet mellom kreative
næring og reiseliv. Bærekraftig
økonomisk utvikling innen kunst, 
kultur, natur og fritidsaktiviteter, 
arkitektur, dataspill, design, film, 
litteratur og musikk. 

Kreative næringer
og reiseliv

Foto: Dmytro Ponomarenko



Tilskudd



• Målgruppen for 
innovasjonstilskudd er innovative 
bedrifter med vekstpotensial. Det 
er bedrifter som har et 
innovasjonsprosjekt og som 
minimum retter seg mot et 
nasjonalt marked. 

• Risikoavlasting av bedrifter i en 
vekstfase og bedrifter med 
forsknings- og innovasjonsaktivitet

• Innovasjonsaktiviteter kan i en vid 
forstand støttes der selskapene 
rigger seg for vekst

Innovasjonstilskudd



• Innovasjonskontrakter gir tilskudd til 
leverandørbedrifter som har et 
innovasjonsprosjekt i samarbeid med en 
pilotkunde - Prosjektet må tilby et nytt 
produkt eller løsning pilotkunden har et 
klart behov for

• Bioøkonomiordningen til de bedrifter som 
skal utvikle løsninger som øker 
verdiskapingen basert på ressurser fra hav, 
jord og skog

• Miljøteknologiordningen er til utvikling, 
pilot og demonstrasjon av ny teknologi 
som bidrar til å løse et miljøproblem

Innovasjonskontrakter, miljøteknologi, bioøkonomi



Lån



• Målgruppe: SMB med vekstambisjoner

• Delfinansiering av prosjekter som bidrar 
til nyetableringer, nyskaping, omstilling, 
internasjonalisering og utvikling

Innovasjonslån



For gründere



Markedstilskudd

• Inntil 150.000 kroner

• Kostnadsgrunnlaget er utvidet til å både omfatte
eksterne og interne dokumenterbare kostnader 

• Inntil 100% av godkjent kostnadsgrunnlag

Nordic Comfort Products (NCP)



Kommersialiseringstilskudd

• Inntil 1.5mill kroner 
(Regjeringens krisepakke)

• Tilskuddene kan brukes til avklaring av 
markedspotensial, validering, pilotering og 
kommersialisering

• Støtteutmåling 75% og kostnadsgrunnlaget er 
utvidet til å både omfatte eksterne og interne 
dokumenterbare kostnader

• Kommersialiseringstilskudd fase 1 inntil 750 000 
kroner*. Markedsavklaringstilskuddet regnes 
inn.
Inntil 75% støtteutmåling

• Kommersialiseringstilskudd fase 2 inntil 750 000 
kroner. Noe høyere krav enn 
Kommersialiseringstilskudd fase 1. Inntil 75 % 
støtteutmåling



Oppstartslån

• Lånerammen kr 2.4 mill (Regjeringens 
krisepakke)

• Rentefritak i totalt 2.5 år

• Avdragsfrihet på 4 år

• Krav til egenkapital: 25% 

• Dette tilsier kr 600 000 for lån på 2.4 mill

• Kausjonskrav 10%

• Selskaper som har mottatt 
markedstilskudd og 
kommersialiseringstilskudd kan nå også 
søke oppstartslån

TAG Sensors 



I tillegg til finansiering kan du søke om 
mentor til:

• Oppstartbedrifter

• Vekstbedrifter

• Krisementor ifm Covid-19

• Helsementor – for oppstartsbedrifter 
med prosjekter innenfor helse 

https://www.innovasjonnorge.no/no/o
m/kontakt-oss/lead_mentor/

Mentorordninger

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


Hvordan gå fram?

Foto: Dmytro Ponomarenko

Ta kontakt med oss i tidlig fase 

Rask saksbehandling forutsetter 
en godt gjennomarbeidet 
søknad. Bruk våre hjemmesider 
og 
https://snu.omstilling.io/courses/
veiledning-soknadsprosess

https://snu.omstilling.io/courses/veiledning-soknadsprosess


• Innovasjonsgrad –hvor betydelig er 
innovasjonen er i forhold til “state of the art” 
Med innovasjon forstås verdiskapende 
fornyelse/nyskaping. Det vurderes hvorvidt 
det er en innovasjon regional, nasjonal 
og/eller internasjonal sammenheng

• Vekstpotensial – bedriften må ha både vilje 
og potensial til å vokse, helst internasjonalt. 
Gjennomføringsevne –må ha nødvendig 
kompetanse, tid og kapasitet til å utvikle 
forretningsidéen

Søknadskriterier



• Bedriftsøkonomisk lønnsomhet 

• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

• Støtte fra IN skal være utløsende



https://snu.omstilling.io/courses/veiledning
-soknadsprosess

https://snu.omstilling.io/courses/veiledning-soknadsprosess


Takk for oppmerksomheten


