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Hva er riktig om mulighetene i Innovasjon Norge

• Økt verdiskaping er alltid viktigste kriterium  

• Bærekraft skal alltid vurderes 

• Mulighet til å søke hele året (NB: Førstemann til mølla gjelder vanligvis)

• Alle bedrifter over hele landet kan søke

• Vår støtte skal alltid være utløsende for prosjektet

• Sparring, rådgiving, tilskudd og lån kan vi tilby

www.innovasjonnorge.no

MILJØ

ØKONOMI SAMFUNN



Verdiskaping i Norge

Nyhetsgrad og innovasjonshøyde

Gjennomføringsevne

Utløsende for prosjektet

Bærekraft



10 trinns oppvarming i trappa 

1. Vurder din bedrifts utfordringer, behov eller ide

2. Finn og sparr med din rådgiver i Innovasjon Norge 

3. Ditt prosjekt formes

4. Man avdekker behovet for offentlig støtte

5. Søknad utformes – man kan teste en skisse med din rådgiver før man sender inn 

6. I Innovasjon Norge sjekker man om søknaden passer med kriteriene til noen av virkemidlene

7. Du kan få spørsmål under søknadsvurderingen 

8. Du får tilbakemelding om beslutning 

9. Om du har fått støtte må du huske å akseptere støtten

10. Prosjektet kan realiseres 



Et utvalg av støttemuligheter 

www.innovasjonnorge.no

Bedriftsnettverk
Arena

Miljøteknolgiordningen
(504 mill)

Lavrisiko + 
innovasjonslån + 
garantier (3,2 mrd)

Forsknings og 
utviklingskontrakter
(296 mill)

Bioøkonomi
Bruk av tre (19 mill)

Regionale og 
Distriktsvise



•Realisere økt verdiskaping i 
norske bedrifter og i Norge

•Utvikle av nye løsninger for 
offentlig og privat marked – i 
samarbeid med markedet! 

•Økt markedsorientering, 
konkurransekraft og vekst.

Innovasjonskontrakter skal



Kompetent
norsk leverandør-
bedrift 

Innovasjonskontrakt

Privat eller 
offentlig virksomhet

Tilbud: Nytt/forbedret
produkt/løsning

Behov: Dekkes ikke av 
eksisterende tilbud 

i markedet

• Innovasjonshøyde
• Markedspotensial
• Gjennomføringsevne
• Bærekraft
• Verdiskaping i Norge
• Utløsende

Pilot kunde

Markedsdrevet
innovasjon

• Spesifikasjoner
• Referanse
• Markedskanal

SMB med
vekstambisjoner
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Utvikling i samarbeid med markedet – innovasjonskontrakter
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• Risikoavlasting gjennom tilskudd til utviklingsprosjekter

• Formålet med satsningen er å bidra til økt verdiskaping og bærekraftig 
omstilling av norsk næringsliv ved å utnytte det markedspotensialet som 
bionæringene representer basert på ressurser fra hav, jord og skog.

• Man kan støtte utviklingskjeder i og på tvers av verdikjeder

• Det er et mål om at ordningen skal være fleksibel og kunne virke utløsende for 
andre virkemidler i og utenfor Innovasjon Norge.

• Prosjekter kan vare i inntil 2 år , og vi kan fortrinnsvis gi støtte mellom 100 000 
kr og 2 000 000 kr gjennom ordningen

• MNOK 67 disponible i 2017  

Bioøkonomi ordningen



www.innovasjonn
orge.no

Utvikling av byggkonsept:

Moholt 50|50

Eier: SiT
Sted: Moholt, Trondheim
Arkitekter: MDH / Arne 
Henriksen 
Entreprenør: Veidekke ASA
Innovasjon Norges bidrag:
Støtte til utvikling av 
byggløsning i massivtre.



Utvikling av byggkonsept:

Moderne
takstolfabrikk

Innovasjon Norges bidrag:
Støtte til utvikling av prosess 
for automatisert skreddersøm 
av takstoler.

Eier: Pretre AS
Sted: Gausdal
Utvikler: Pretre AS
Ferdigstilt: 2010



Utvikling av infrastruktur:

Pir Nord – Norges 
største passivhus

Innovasjon Norges bidrag:
Støtte til teknisk forstudium, 
uttesting av tregulv og metodikk 
for offentlig anskaffelse.

Eier: Avinor
Sted: Gardermoen
Arkitekt: Nordic Office of
Architecture
Ferdigstilles: 2017



Hovedprinsipper for lån:
Med lån kan vi ikke bedre lønnsomheten i prosjektet, men vi kan dele risiko 
og bidra til en god finansiering, til fornuftige betingelser

Lav 

Høy

Liten Stor

Risikolån/garanti

Markedslån

Hovedprinsipper for lån

Risiko p.g.a svak 

sikkerhet

Pris

MARKEDSLÅN
Lån med relativt god sikkerhet

INNOVASJONSLÅN
Lån med svak eller ingen 
reell pantesikkerhet

Lån generelt



• Nyhetsgrad
• Verdiskaping i Norge
• Markedspotensial
• Gjennomføringsevne
• Bærekraftig
• Utløsende effekt

• Søk på innovasjonnorge.no
• Fortløpende behandling 
• Store prosjekter vurderes av eksternt ekspertpanel

Innfrir prosjektet ditt?
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Vil du vite mer?     KONTAKT OSS!
www.innovasjonnorge.no
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